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Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2009. 

 
1. Valg af dirigent 

Niels Larsen blev valgt, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. 

2. Formandens beretning 

Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende mundtlige beretning: 

”Jeg har de seneste to søndage været på havnen. I søndags var jeg bl.a. her nede for 
at gøre vores ene Yngling pæn, så den kunne være præsentabel over for evt. købere, 
nu hvor den var til salg. Det var i øvrigt en god idé, for i tirsdags blev den solgt. 

Men det er egentlig ikke det, jeg vil indlede min mundtlige beretning med.  

Det er snarere aktivitetsniveauet sådan en kedelig søndag i November. 

Den ene gang var to af vores Match 28’ere på vandet, vores 806’er som vi har valgt at 
lade ligge ved broen og så har der været masser af aktivitet i ungdomsafdelingen, hvor 
tørdragterne nu er med til at gøre sejlsport til helårssport. 

Det er godt at se, at vores faciliteter bliver brugt, at der er gang i butikken, selv en 
kedelig regnvejrsdag i november! 

Om det er bedre udstyr eller om det er den globale opvarmning skal jeg ikke kunne 
sige. Men det er en fornøjelse at se på. 

Dermed kan jeg konstatere, at vi slutter året i samme stil som resten af sæsonen: Med 
masser af aktiviteter. 

Jeg mener derfor med rette, at vi kan sige, at VSK har masser af tilbud for 
medlemmerne. At vi er en aktiv klub. 

Men som bestyrelse diskuterer vi løbende om de aktiviteter, vi tilbyder, er de rette. 
Kunne vi gøre det bedre? 

I bestyrelsen repræsenterer vi kun et lille udsnit af medlemsskaren. Vi kommer med 
tilbud og forslag. Nogle gange bliver det en succes – som fx sociale aktiviteter i 
forbindelse med standerhejsning og –nedhaling. Andre gange er der lidt stille. Det 
gælder fx i vores motobåds- og tursejlersektion, der ikke er blevet så aktiv, som vi 
havde håbet. 

En af sommerens positive oplevelser var den store opbakning bag Finn-VM, hvor der 
var mange frivillige, der mødte op til planlægningsmøde og som bidrog aktivt med at 
føre planerne ud i livet.  

Det er mit indtryk, at vi – frivillige – gør det, fordi det sjovt.  

Det vil vi derfor udnytte og igen invitere de medlemmer, der har lyst til at være med til 
at skabe liv i klubben, til et møde i det tidlige forår, hvor vi i fællesskab lægger planer 
for aktiviteter i sæsonen – og hvor vi har det sjovt sammen. 
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Det er en måde, hvor vi i bestyrelsen kan være lydhøre over for medlemmernes ønsker 
til klubben. Vi tager også gerne imod forslag, input fra medlemmerne i alle mulige 
andre sammenhænge – bl.a. her på generalforsamlingen – og jeg vil gerne gentage: Vi 
er alle en del af denne her pragtfulde forening. Derfor har vi også alle mulighed for at 
sætte vores præg på den med aktiviteter, der kan komme andre medlemmer til gode. 

Ser vi på klubbens udvikling i et lidt længere perspektiv, arbejder vi fortsat med de 
udfordringer, som også tidligere bestyrelser har måttet forholde sig til. 

• Gennemsnitsalderen i klubben er fortsat stigende. Denne udvikling vil vi gerne vende. 
Derfor har vi også i år fokuseret på ungdomsafdelingen, så vi nu endelig har fået en 
mærkbar fremgang i antallet af medlemmer her. Den tendens skal fortsættes, hvilket 
jeg også er kommet ind på i den skriftlige beretning. 

• Dermed åbner vi for næste udfordring: Hvordan får vi ført de unge medlemmer ind i 
seniorafdelingen. Mange unge tabes her. Det skal vi have stoppet: Vi skal udvikle 
tilbud for det, jeg vil kalde ungseniorer. Med duelighedsbevis, mulighed for at låne 
klubbåde, matchrace o.l. Vi skal også sørge for formidling af gastepladser til 
tirsdagsmatcherne. Og gerne andre relevante tilbud.  

• Her kan vores sejladscenter komme til at spille en central rolle. Jeg skal ikke her 
komme med en selvstændig beretning for centret. Jeg ved at dets formand vil fortælle 
lidt om, hvordan det går. Jeg vil blot med tilfredshed konstatere, at vi langsomt men 
sikkert får integreret Match 28 bådene i klubbens aktiviteter. Det var meningen fra 
starten. Det er det fortsat. Vi har – ud over til de kommercielle arrangmenter, der er 
med til at bære økonomien – brugt Match 28-bådene til skolesejlads, kapsejladskursus, 
ungdomssejlads, medlemmers træning og kapsejlads samt 
standernedhalingssejladsen for medlemmerne. Målet er, at de integreres yderligere i 
klubbens aktivitetsportofølje. 

• Vi skal fortsat have fokus på at sikre en god økonomi for klubben. Vi har i øjeblikket to 
hovedindtægtskilder: Kontingent og forpagtningsafgift fra Krabben.  
 
Finanskrisen har sat sine spor også i vores økonomi, afledt af at færre går ud og spise 
i krisetiderne. Derfor undersøger vi i bestyrelsen yderligere indtægtskilder i form af 
sponsorater eller betalte arrangementer. Vi har også med kyshånd taget imod et 
medlems forslag om ekstra kapsejladsbetaling, som jeg skrev om i den skriftlige 
beretning. Og vi fortsætter med at søge fonde og legater – især når det gælder 
udvikling af ungdomsarbejdet. 

• Klubbens forhold til vores naboer og til havnefællesskabet er også et område, der har 
betydning for vores fremtidige udvikling. 
 
Vi havde satset på en forsigtig tilnærmelse til VBK, idet vi ser områder, hvor vi har 
fordel af samarbejde. Her tænker jeg bl.a. på et tættere samarbejde med havnen 
omkring fx opkrævning af kontingent, så vi slipper for, at der hvert år er indskydere, der 
snyder for medlemskab. Dette samarbejde, som jeg også omtalte i den skriftlige 
beretning, må vi skrinlægge, da VBK meget klart har markeret, at de ikke ønsker et 
sådant samarbejde. Det beklager vi, men tiden er tydeligvis ikke moden til mere 
tilnærmelse… 
 
Til gengæld har vi et godt og frugtbart samarbejde med Kano- og Kajak-klubben. Jeg 
skal ikke udelukke, at vi i fremtiden vil gå sammen om andre arrangementer end SFO-
projektet. Det kunne da være skægt at komme ud og prøve at ro kajak, sådan som det 
nok også kunne være sjovt for roerne at prøve på at komme ud og sejle en tur. 
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• Vi kommer også – inden for de kommende år – til at skulle forholde os til større 
problemstillinger i havnen. Her tænker jeg især på ejerforholdene, idet vi ikke kan tage 
for givet, at vi kan være på havnen for evigt.  
 
Vores aftale med kommunen udløber 2045. Det er om lang tid, ja! Men endnu er vores 
partner Vallensbæk Kommune. En af Danmarks mindste. Vi kan ikke tage for givet, at 
Vallensbæk Kommune fortsætter som selvstændig enhed. Og vi kan ikke forvente et 
lige så godt og loyalt samarbejde med en kommende storkommune, der sandsynligvis 
ejer andre havne, hvor vilkårene er nogle helt andre.  
 
Vi kommer derfor nok til at skulle vise rettidig omhu, og i nær fremtid indlede en dialog 
med kommunen om de fremtidige vilkår for os brugere på havnen. Det er selvfølgelig 
noget, vi – via vores repræsentanter i havnens bestyrelse – vil drøfte med denne. 

• Den næste udfordring, jeg vil komme ind på, er fremtiden for VSK som arrangør af 
større kapsejladsstævner, hvor kravene til arrangørerne er steget markant. Dermed er 
kravene steget til økonomi og langtidsplanlægning, som det ikke er rimeligt at pålægge 
frivillige medlemmer. 
 
Vi vil skulle finde svar på denne udfordring – sandsynligvis sammen med andre 
partnere – herunder DS. En af løsningerne kunne være en pendant til Sail Event 
Århus, der har et sekretariat, bemandet med en lille stab af professionelle, der har til 
opgave at tiltrække og forberede større stævner. 
 
Der er ingen tvivl om, at vi her i VSK kan noget, som er helt unikt. Det viser 
tilbagemeldingerne fra bl.a. Finn-VM. Men spørgsmålet er, om vi ikke kan kombinere 
vores styrker med en organisation, der tager sig af alt forarbejde i tæt dialog med vores 
ankermænd. Det er noget, vi kommer til at undersøge i den kommende tid. 

I bestyrelsen har vi planer om at nedsætte to midlertidige udvalg her i det kommende 
år: 

• Vi har konstateret, at vores vedtægter på flere områder trænger til en gennemgang. 
De er ikke lige præcise alle steder, og der er steder i vedtægterne, der er decideret 
utidssvarende. Derfor vil vi nedsætte et vedtægtsudvalg. I den forbindelse vil vi 
også se på, om det kunne være hensigtsmæssigt at ændre i vores 
kontingentstruktur – var det fx en idé med et familiekontingent? – hvilket nok 
kommer til at kræve en del arbejde, da der er mange, mulige, afledte 
konsekvenser, der skal afdækkes. Jeg vil ikke her i dag love, at vi laver de store 
ændringer. Jeg vil blot orientere om, at vi vil foretage et grundigt serviceeftersyn. 

• Det andet udvalg, vi efter alt at dømme kommer til at nedsætte, er et 
formandsudvalg, idet klubben til næste år skal vælge en ny formand, idet jeg ikke 
genopstiller til næste generalforsamling. Så vi byder tips om relevante 
formandsemner velkommen.” 
 

Formandens beretning blev mødt med følgende bemærkninger: 

Keld Svendson: supplerede formandens beretning med, at pensionistsejladserne 
fungerer rigtig godt. Og han bemærkede, at Gråsælerne er et stort aktiv for havnen. 

Erik Christensen rejste tvivl om, hvorvidt omtalen i den skriftlige beretning af ”flertallets 
interesse” i relation til bestyrelsens oplevelse på havnemødet. Hertil svarede 
formanden: Bestyrelsen oplever at det ikke er hensigtsmæssigt med så megen ballade, 
som det var tilfældet på havnens dialogmøde i foråret. Derfor skal vi fra klubbens side 
gøre en indsats for, at relevante emner diskuteres igennem inden for klubbens 
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rammer, så vi kan understøtte havnens arbejde i en retning, der er i klubbens 
interesse. Han oplyste i den forbindelse, at klubben bl.a. vil forsøge at skabe debat 
gennem årspublikationen. Til Keld Svendsons bemærkning gjorde formanden 
opmærksom på, at både pensionistsejlads og Gråsælernes arbejde var blevet grundigt 
omtalt i den skriftlige beretning. 

Kaj Andersen savnede dialog med de andre klubber på havnen. Har formændene talt 
sammen ?  Formanden svarede: Vi fortsætter naturligvis dialogen med VBK og med 
kajakklubben. Men det er klart, at der er stærke interesseemodsætninger især i forhold 
til Bådklubben. 

  

Formanden for VSSC Erik Skipper Larsen orienterede om udviklingen i sejladscentret 
det forgangne år: 

”Vi har solgt 5 sejladser mere end sidste år trods finanskrise. Vi har dog haft flere 
udgifter til transport af en ekstra både fra Skovshoved fordi vi har haft flere store 
arrangementer i år. Det har betydet, at selskabet har haft stort set balance i 
driftsregnskabet. Men efter afskrivninger har vi måttet fortegne et underskud på ca. 
150.000 kr. Selskabets bestyrelse har derfor for det næste budget foretaget en del 
markante ændringer, der skal sikre overskud i næste år. Der vil bl.a. blive skåret 
markant i lønudgifterne, da vi i hele vinteren ikke har nogen indtægter. Samtidig 
arbejdes der på at skaffe en fjerde båd. Samlet set kan vi spare ca. 40.000 kr., hvis vi 
køber en båd mere og derfor ikke skal låne og hente både i andre havne. Strategien er 
at spare 3 måneders løn om vinteren og fortsat nedbringe gælden i de både vi allerede 
har sådan at vi om 6 år har gældfrie både.  

Erik Christensen bad om et mere detaljeret regnskab. Hertil svarede Erik Skipper: 
Regnskabet for sejladscenteret forelægges ikke generalforsamlingen, men for 
selskabet der driver sejladscenteret. Egenkapitalen er ca. 40.000. Regnskab for 
sejladscenteret er tilgængeligt for alle sejlklubbens medlemmer hos Jørgen Tjellesen. 

Beretning er ikke vedsendt, men drøftes som et indlæg i formandsberetningen da 
sejladscenteret er en vigtig aktivitet. 

Keld Svendson Tilbød gråsælernes hjælp til at hente både i Skovshoved, så det kan 
bidrage til at minimere omkostningerne. 

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning, hvorefter generalforsamlingen blev 
suspenderet for at formanden kunne uddele årets stander til Michael Bernfeld og Jakob 
Nybroe for deres indsats som kapsejladsarrangører i klubben – senest Finn Gold Cup. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  

Rita Ambs gennemgik regnskabet, som var blevet udsendt sammen med beretningen. 

Leif Matsbøl spurgte om klubben har betalt havnen for byggestrøm ?  Hertil svarede 
formanden for havnen Peter Ambs: Vi er ved at få overblik over forbrug og afregner 
herefter. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
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4. Godkendelse af budget for det følgende år samt fastsættelse af kontingent 

 Kontingentet reguleres med forbrugerprisindeksets udvikling i perioden 01.07.08 – 
30.06.09, dog med enkelte undtagelser. Generalforsamlingen godkendte budgettet og 
følgende kontingentsatser: 

• Seniorer: 870,00 kr.  

• Juniorer u/18: 465,00 kr.  

• Under uddannelse, under 25 år: 465,00 kr.  

• Pensionister over 65 år: 465,00 kr.  

• Familie til juniorer: 405,00 kr.  

• Ægtefælle: 240,00 kr.  

• Støttemedlem: 290,00 kr.  

  

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Næstformand: Arne Larsen genvalgt.  

Bestyrelsesmedlemmer 
Anja Olsen ønskede ikke længere at fortsætte som sekretær. Henrik Borch blev valgt som 
sekretær (og webmaster). 

Rita Ambs har ønsket at fratræde som kasserer. Annie Nybroe blev valgt. 

Claus Iversen (materelforvalter), Michael Bernfeld (kapsejladsudvalg) og Thomas Degel 
(ungdomsleder) og Anja Olsen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. 

    Suppleanter: Helle Krogaard og Kenneth Bøggild blev valgt. 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 Følgende blev valgt: Anders Fog og Bent A Madsen som revisorer og Bjarne Nielsen som 
suppleant. 

 

8. Information fra Vallensbæk Havn 

 Hanvens formand, Peter Ambs orienterede: Budgettet forventes at følge indtægtsniveau 
som i 2008. 

 Den største udgiftspost er løn. Der er usikkerhed om tallene i posten ”Elektricitet” da de er 
forudsat opsætning af betalingsstandere, men disse blev vedtaget på den ekstraordinære 
generalforsamling. 

 Budgettet kan ses på havnekontoret. 

 Havnekontingent opskrives for langt de fleste havnepladsers vedkommende med 3%.  

 Forbruget af el er steget og derfor ser havnebestyrelsen på, hvordan afregning kan justeres 
og afregnes særskilt. Peter Ambs gennemgik historikken bag beslutningerne omkring 
afregning af el, der viser, at nuværende princip for beregningen af el har ikke sammenhæng 
med havnetakster. Der er ikke afsat beløb i havnetaksterne som kan trækkes ud, når el skal 
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betales særskilt via måler. Havnebestyrelsen har taget tiltag til at måle forbruget. Elmåler 
sættes op de steder det er muligt. 

 Havnebestyrelsen kigger på kran-løsninger. Havnens kran er omkring 30 år og udgiftstung. 
Bestyrelsen har kig på et system med kran, vogn og stativer. Systemet findes bl.a. på 
Roskilde havn. 

Knud Andersen spurgte: Hvor tunge er stativerne ?  Peter Ambs: vi skal ikke selv løfte dem, 
det gør man med vognen. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

 VSK skulle vælge fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skulle vælges af samtlige 
medlemmer af Vallensbæk Sejlklub, mens de øvrige vælges af klubbens havneindskydere. 

Følgende havnebestyrelsesmedlemmer var på valg: 
Henrik Borch, Lennart Larsen, Joel Wedell og Finn Larsen. 
 

Henrik Borch blev valgt af alle VSK´s medlemmer.  

Lennart Larsen, Peter Linnet og Jens Cronval blev valgt af og som repræsentanter for 
indskyderne. 

Følgende suppleanter til havnebestyrelsen blev valgt: Anja Olsen (valgt af VSK-
medlemmerne), Eduard Lee, Claus Iversen og Jens Øelund (valgt af indskyderne). 

 

10. Eventuelt 

Kenneth Bøggild roste i sin egenskab som formand for Dansk Finnjolle Klub organisationen 
bag afviklingen af Finnjolle VM. Der er sket så mange forbedringer i arrangementet, at 
manualen for afviklingen af Gold Cup (VM) omskrives på baggrund af stævnet i 
Vallensbæk. 

Formanden takkede Rita Ambs for 6 års effektiv styring af klubbens økonomi. Han takkede 
også David Kaarsberg, der har været et meget engageret medlem af bestyrelsen – især på 
jollepladsen, hvor han har gjort en stor indsats. Derudover bød han Kenneth Bøggild og 
Helle Krogaard velkommen i bestyrelsen. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen som 
afsluttet. 

 

Aftenen blev afsluttet med et trefoldigt leve for Vallensbæk Sejlklub. 

Vallensbæk, den 22. december 2009 

 

Referent   Dirigent   Formand 

 

 

Anja Olsen  Niels Larsen  Steen Roar Hillebrecht   


