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Referat til bestyrelsesmøde d. 13. juni 2022 klokken 17:30 – 21:30 

 

Sted:  VSK Klubhus. 

Tilstede: Jens Klæbel, Carsten Adsersen, Christian Mørch, Palle Mogensen, Jan Stephensen, 
Jan Løwe, Henrik Borch, Henrik Mütze 
 

Gæst:  Peter Ambs 

Afbud:  John Gericke, Jesper Langer  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag, samt valg af referent. 

a. Dagsorden godkendt og udvidet med punkt om Krabbens åbningstid 

b. Jens Klæbel er valgt som referent 

2. Behandling af sager 

a. Krabbens åbningstid 

i. Der er enighed om, at Lennart kan holde restauranten lukket i uge 28. Der er 

også enighed om, at Lennart kan holde lukket på dage, hvor det er bedst for 

restauranten, grundet udfordringer med bemanding efter Corona frem til 

udgangen af august måned. 

b. Orientering om status på opgaver aftalt på forrige bestyrelsesmøde / Alle 

 

3. Opfølgning på økonomi. / Carsten og Peter 

a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden 
sidste bestyrelsesmøde.  

i. Regnskabet viser at vi er på budget med både indtægter og udgifter. Vi har ikke 

væsentlige afvigelser fra budgettet.  

ii. Vedligeholdelse af taget på klubhuset har kostet mere end budgetteret.  

iii. Vi kan overveje at sætte varmepumpeprojekt i gang efter sommerferien. 

iv. Forsikringen forventes at stige idet huller i den nuværende dækning er lukket. 

4. Orientering, herunder status fra udvalg 

a. Kapsejladsudvalg / Henrik Borch. 

i. Godt stævne i maj der forløb, som det skulle. 

ii. Finnjolle stævne aflyst pga. manglende deltagelse. Det har været godt 

markedsført, men sejlerne har ikke haft tid. Det er en generel tendens som også 

ses i andre klubber. 

iii. Der er ikke flere stævner i år udover vores lokale Flæske Cup 
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b. Ungdomsudvalg / Jens 

i. Godt i gang, men der er plads til flere unge medlemmer. Udvalget er aktivt med 

at finde nye medlemmer, senest på Havnens dag.  

c. Sejlerskoleudvalg / Palle 

i. Godt i gang. Ventelisten for 2023 er fyldt op. Vejret har været godt til sejlads. 

ii. Eventuelt klubmesterskab for J80 bør afvikles inden 1-10-2022, hvor 

Sejlerskolen går i land, således at bådene kan vinterklargøres i tilstrækkeligt 

omfang. 

d. Aktivitetsudvalg / Jan Løwe 

i. Aktivitetsudvalget går i gang med at planlægge vinterens klubaftner, når 

sejlersæsonen er ved at være slut. 

e. Festudvalg / Christian 

i. Der har været god søgning til fredagsbar.  

ii. Stegt flæsk sejlads var med knap 20 deltagere og meget hyggelig. 

f. Velkomstudvalg / Jens 

i. Havnevandring blev gennemført med knap 20 deltagere. Vi ændrede lidt i 

konceptet, så alle deltagere fik mulighed for at fortælle lidt og få en sparring fra 

alle. Det virkede godt. 

ii. Sejlads til Dragør er tilrettelagt og vi har omkring 20 tilmeldte og vi forventer at 

det bliver en hyggelig tur med byvandring. 

g. Tirsdagssejlads / Jan Stephensen 

i. Sejladserne bliver afviklet efter planen og der er stadig mulighed for at være 

med.  

ii. Der var enighed om at sørge for et ordentligt søtoilet på Spring. 

 

 

 

 

 

5. Orientering, herunder status fra sekretariat, havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune. / 

Peter og John 

a. Vi deltog med flere aktiviteter på Havnens dag. Sejltur med John, Sejlerskolen og VSK 

Ungdom var aktive. 

b. Gråsælerne holder sommerferie efter på tirsdag 

c. Sejlerfonden holder bestyrelsesmøde d. 8/9. Der har ikke været ansøgninger til 

Sejlerfonden. 

d. Kontakt til kommunen skal nok øges og vi har brug for en eller flere tovholdere 
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6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde, som er 
d. 23. august 2022 

a. Intet at bemærke 
 


