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Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2022 kl. 17:30 – 21:30 

 

Sted:  VSK Klubhus 

Deltagere:  Jens Klæbel, Carsten Adsersen, John Gericke, Palle Mogensen, Jan 

Thomas Løwe, Henrik Borch, Christian Mørch, Jan Stephensen 

Gæster:  Peter Ambs, Jesper Langer 

Afbud:  Henrik Mütze 

 

Dagsorden: 

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

Bestyrelsen er konstateret beslutningsdygtig. Ingen kommentarer. Referatet fra 

seneste møde godkendt uden kommentarer. 

2. Behandling af sager 

a. [FORTROLIGT]  

b. Facebook og hjemmeside / Jesper Langer (se bilag 1) 

Ekstra hjælp til hjemmeside efterlyses via vores kommunikationskanaler.  

Ubrugte FB-sider forsøges nedlagt. Mütze/Tjellesen kontaktes om 

sejladscentret. Kenneth Bøggild om sejlsportsliga.  

c. Deltagelse i Åbent Hus-arrangement i uge 39 / Jens 

Sidste uge i september har kommunen et arrangement, hvor 

idrætsklubberne opfordres til at deltage. For vores vedkommende kunne det 

være en havnevandring, en sejltur i skolebådene og lign. Tilbyder tur fra kl. 

16.30 på havn; mødested i klubben, hvor der serveres vand. Jens Klæbel 

arrangerer. 

d. Orientering om status på opgaver aftalt på forrige bestyrelsesmøde, 

herunder status på forberedelse af bestyrelsesseminar den 1. oktober 2022 

/ Alle (se bilag 2 og bilag 3) 

Huskelisten blev gennemgået og fremdrift af de enkelte punkter aftalt. 

e. Administration af jollepladser / Peter (se bilag 4) 

Politik for udbud af jollepladser, fx acceptere alle jolletyper (DS godkendte 

klasser) eller begrænse til en sportsjoller for at skabe et aktivt miljø med 

fællesskab og konkurrencemulighed. Der ryddes op på klubbens plads og 

foretages en opstregning af gråsælerne; Christian Mørch udarbejder oplæg 

til politik. 

f. Renovering af Juniorhus / Peter (se bilag 4) 

Sekretariatet har modtaget tilbud på indretning af køkkenet til ca. 200.000 

kr. Ny gulvbelægning i køkken og lokalerne vil koste 60.000 kr. hos 

Tæppeland. Gråsæler nedriver eks. Køkkenelementer og maler væggene i 

lokalet. Tidshorisont: Januar-marts. Forslag sendes til Juniorhus-udvalget. 

Ombygningen skal være klar til VM i juli. 

 

3. Opfølgning på økonomi / Carsten og Peter 
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a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative 
dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde. 

I foråret har vi haft lidt større udgifter, bl.a. til reparation af Spring og tag 
på udhuset ved klubhuset, end budgetteret, årets budgetreserve er brugt, 
men årsresultatet tegner fortsat positivt. 

 
4. Orientering, herunder status fra udvalg 

a. Kapsejladsudvalg / Henrik Borch 

Flæske Cup 29.-30. oktober. Vintertræning for storjoller start november. VM 
for Europa-joller 3.-14. juli 2023. Vi forventer omkring 250 sejlere. Der 

afholdes første planlægningsmøde for VM den 29/8. 
b. Ungdomsudvalg / Jens 

God tilslutning, op til 15 sejlere på vandet sidste weekend. TORM Dag 

afholdes 4. september 
c. Sejlerskoleudvalg / Palle 

Duelighedsprøve afholdes sidste weekend i september. 
d. Aktivitetsudvalg / Jan Løwe 

Plan for klubaftener følger. 

e. Festudvalg / Christian 
Fredagsbar genåbner og afholdes 3 gange i løbet af efteråret. 

f. Velkomstudvalg / Jens 
Tur til Køge 17. september 

g. Tirsdagssejlads / Jan Stephensen 

Balladen vikarierer som dommerbåd, indtil Spring kommer retur. 
 

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

kommune / Peter og John 

Sekretariatet er ferielukket 25/8-5/9; gælder også telefonen. 

 

6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste 
møde, som er den 6. oktober 2022. 

Kassereren fortæller, at han har fået flere snyde-mails (CEO-fraud). 
 

 


