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Referat af bestyrelsesmøde den 6. oktober 2022 klokken 17:30 – 21:30 

 

Sted:  VSK Klubhus 

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

Henrik Borch, Christian Mørch, Jan Stephensen 

Gæster:  Peter Ambs, Jesper Langer, Michael Krogh (Ungdom) fra kl. 19 

Afbud:  Henrik Mütze, Jan Thomas Løwe 

 

Dagsorden: 

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

Dagsorden justeres efter Kenneth Bøggilds afbud; Michael Krogh kommer som 

gæst efter kl. 19. I øvrigt ingen andre kommentarer/ændringer. Jesper Langer 

refererer. 

 

2. Behandling af sager 

a. Orientering om forestående VM for Europajoller / Kenneth Bøggild 

Punktet udgik pga. afbud. 

b. Reglement for jollepladser / Christian Mørch (se bilag 1) 

CM gennemgik oplægget; Peter Ambs foreslog tilføjelse til punktet om 

anerkendte bådklasser, som indarbejdes. Diskussion af kriteriet for at få 

jolleplads. Forslag rettes til og udbygges med praktiske oplysninger. Det 

reviderede forslag sendes til høring hos jollesejlerene (Finnjoller) og F-18 

sejlerne samt ikke mindst Ungdom. Sekretariatet ordner skrivearbejdet, som 

sendes til bestyrelsen. 

c. Forslag til ændring af kontingentstruktur / Peter Ambs (se bilag 2) 

Peter gennemgik forslaget, som betyder en forenkling og inkluderer 1 

forælder i kontingentet for juniorer under 18. Medlems/kontingenttyper 

beskrives og offentliggøres på hjemmesiden. Pensionistalder foreslås ændret 

fra 65 til 67. Forslag skal vedtages på kommende GF og vil gælde fra sæson 

2024. 

d. Opfølgning på bestyrelsesseminar / Henrik Borch og Jens Klæbel (se bilag 3) 

Kassereren har forhørt sig pris for bogføring hos ForeningLet af ca. 1.000 
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bilag/år. Forslaget vurderes nærmere. Økonomisk og praktiske udvalg har 

aftalt næste møde.  

e. Oplæg om kommunikation om 26/10 / Jens Klæbel 

Forberedende møde holdes på Teams 19/10. Invitation til klubbens 

medlemmer udsendes 9/10. Reminder udsendes 23/10.  

f. Standerskifte 

Invitation udsendes snarest. Pølser/vand/øl. 

g. Klubaftener 2023 / Alle 

Ideer diskuteret for jan., feb. og marts. Mere info senere.  

h. Input til årskalender / Jens Klæbel 

Input på kendte aktiviteter i 2023 sendes til formanden, som samler en 

oversigt. 

 

3. Opfølgning på økonomi / Carsten og Peter 

a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative 

dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde. 

b. Budget 2023 first draft 

a. & b.: Vi følger stort set budgettet. Budgetforslaget for 2023 viser svag 

indtægtsstigning under forudsætning af samme forpagtningsafgift og 

medlemsantal. På udgiftssiden forventes 2023 at ligge på niveau med i år. 

Renovering af køkken og maling indvendig af Juniorhuset sættes i gang. 

 

4. Orientering, herunder status fra udvalg 

a. Kapsejladsudvalg / Henrik Borch 

Tilmelding til Flæske Cup åbnet.  

b. Ungdomsudvalg / Michael Krogh, ungdomsleder 

Overordnet går det rigtig godt med flere ungdomsmedlemmer end i flere år, 

alder 7-11 og 3 øvede på 14 år. Mads og Martin er trænere for de ældste og 

gør en rigtig flot indsats. 4 nye kommet til i år; anden års sejlerne 

entusiastiske og har et godt sammenhold; begyndt at sejle på bane og øve 

starter. Til næste år klar til stævner. Olivia og Christian træner de yngre.  

Forsøger at etablere træning sammen med Ishøj Sejlklub. 
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c. Sejlerskoleudvalg / Palle Mogensen 

Sæson afsluttet. Både på vej op. Ny sejlerskolechef er Per Jacobsen. 

Navigationsundervisningen starter sidst i oktober. 

d. Aktivitetsudvalg / Jan Løwe 

Se ovenfor under 2 h. 

e. Festudvalg / Christian Mørch 

Invitation til klubfest – Sejlermiddag – udsendt. Fredagsbarer fortsætter 1 

gang om måneden. 

f. Velkomstudvalg / Jens Klæbel 

Åbent hus-arrangement afholdt for vallensbækborgere og nye medlemmer. 

Moderat fremmøde, men gæsterne fik en positiv oplevelse. 

g. Tirsdagssejlads / Jan Stephensen 

Årets sejladser slut med pizza og præmieoverrækkelse med 50 deltagere. 

 

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

kommune. / Peter og John 

Havnens lejemål skal aftales forlænget med kommunen. Stor succes med campers 

i sommer – også i form af ekstraindtægt.  

Gråsæler byder gerne nye medlemmer velkommen onsdage kl. 8.30.  

 

6. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste 

møde, som er den 17. november 2022. 


