
 

 

1. Valg af dirigent 
 Bestyrelsen foreslog Erik Skipper Larsen, der blev valgt til dirigent. 

 Dirigenten fandt generalforsamlingen lovlig varslet og indkaldt. 

2. Formandens beretning  
 Formanden Kenneth Bøggild (KB) læste formandens beretning op. Beretningen kan læses på 

hjemmesiden. 

 Lennart Larsen mente ikke beretningen afspejlede den korrekte grund til, at han forlod hvervet som 

sejlerskoleformand. Lennart Larsen læste op fra et brev stilet til bestyrelsen, hvor han påpegede 

den, ifølge ham, korrekte begrundelse. KB replicerede, at beretningen overordnet set var korrekt 

på det pågældende punkt. 

 Torben Nielsen mente ikke beretningen gengav situationen i sekretariatet korrekt inden Peter, Rita 

og Arne tog over. KB replicerede at beretningen overordnet set var korrekt på det pågældende 

punkt. 

 Lennart Larsen spurgte ind til årshjulet der blev nævnt i beretningen. KB fortalte at det 

fremadrettet ville kunne findes på hjemmesiden 

 Preben Thorndal mente at beretningen var misvisende omkring sejlerskolens belægningsprocent. 

 Dirigenten bad forsamlingen om at holde sig til det væsentlige. 

 Ellena Lee takkede for beretningen og særligt KB’s indsats. 

 Henning Karlsen stillede spørgsmål vedr. pensionistsejladsen. KB fortalte at der ikke kunne findes 

folk til at løfte opgaven. Yderligere har Vallensbæk kommune ikke udvist særlig interesse for 

projektet som tidligere. 

 Preben Thorndal spurgte til forsikrings besparelsen. MS svarede at det er fremadrettet og derfor 

ikke fremgår af det netop aflagte regnskab. 

 Peter Ambs svarede kort på et spørgsmål omkring konverteringen af kassekreditten til et 

kreditforeningslån. Lånet er på 1.69 millioner. Renten er nu 2% mod tidligere 8%. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

Formanden fik ordet uden for dagsorden. KB gav klubstanderen til Rita og Peter Ambs og Arne Larsen som 
tak for deres kæmpe indsats i form at et års gratis arbejde i administrationen. 

Deres eneste betingelse var at de ikke skulle have noget for det, men at besparelsen skulle bruges til at 
nedbringe klubbens bankgæld. 

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

 Der har været en lille nedgang i kontingentindtægt. 

 Der har været mindre indtægter fra bla, kapsejlads og andre aktiviteter end budgetteret. VSK har 
simpelthen ikke afholdt de indtægtsgivende kapsejladser. 

 Der har været en god fremgang i sponsor indtægter. 
 

 Der har været ekstra udgifter pga. indbrud i Restaurant Krabben og ekstra udgifter til 
tagreparation. 

 Der blev brugt mindre på sejlklubbens både trods investeringer i bla. nye motorer og service. 

Årets resultat blev 103.392 kr. mod budgetteret 3.908 kr. hvilket modsvarer gaven fra Rita, Peter og Arne. 

 

Aktiver blev gennemgået overordnet. 



 

 

Passiver blev gennemgået. Hensættelse i klubhus er til kommende nødvendige reparationer af klubhus 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Godkendelse af budget for det følgende år, samt fastsættelse af kontingenter  

Kontingenter fastholdes på nuværende niveau.  

Kontingenter for 2013/2014: 

 Senior    kr. 885 

 Ægtefælle   kr. 250 

 Junior under 18 år  kr. 460 

 Junior 18 -25 (under udd.) kr. 470 

 Pensionist over 65 år  kr. 555 

 Familiemedlem til junior kr. 455 

 Støttemedlem   kr. 290 

Budgettet modsvarer generelt det faktiske forbrug i regnskabsåret.  

Administrationsomkostningerne stiger, da Rita, Peter og Arne fremover vil blive aflønnet for deres arbejde. 

Finansielle poster falder væsentligt pga. omlægningen til kreditforeningslån. 

Der budgetteres med et overskud på Kr. 53.479 der vil blive brugt til opsparing.  

Lennart Larsen undrede sig over klubbaren. Mogens Saigal svarede, at det er så lidt, at det ikke er medtaget 
i budgettet. Øl automaten er lukket pga. for store omkostninger til el og reparationer. 

Steen Hansen spurgte om der ikke skulle budgetteres med den nye sportsbådsliga. KB svarede, at 
sportsbådsligaen er så ny, at den ikke er med i budgettet. Indskud i ligaen er 10.000 kr. Bestyrelsen har ikke 
ambitioner om at gå ind og støtte med mere end det. 

Torben Nielsen stillede forslag om at gråsælernes budget på Kr. 10.000 halveres og gives til ungdommen. 
Mogens Saigal svarede at gråsælernes budget er hævet fordi man værdsætter deres arbejde og at det er 

sket på baggrund om et ønske fra Gråsælerne om at få dækket deres julefrokost. 

Christian Gram udtrykte bekymring om der i budgettet er plads til fornuftigt vedligehold af sejlerskolens 
både. Mogens Saigal svarede at der kun er brugt 25.000 kr. ud af et budget på 35.000 kr. 

Preben Thorndal undrede sig over sejlerskolens reducerede budget. Mogens Saigal svarede at der er 
budgetteret med det beløb der blev brugt i regnskabsåret. 

Torben Nielsen undrede sig over at der ikke er budgetteret med udgifter til ungdom, storjolle etc. Mogens 
Saigal svarede at ungdom som helhed har et budget på Kr. 31.000. 

Storjolle har ikke brugt penge sidste år. 



 

 

Susanne Termansen spurgte til SFO projektet. Søren Christiansen svarede at Vallensbæk kommune ikke har 
stillet ressourcer denne sæson. Steen Hillebrecht tilføjede at der har været et møde med kommunen, men 
det udmøntede sig ikke i noget konkret. 

Budget og kontingenter blev godkendt. 

5. Indkomne forslag  

Forslag 1: Ændring af vedtægter, § 14 (regnskabsår). 

§ 14 ændres til: 
Klubbens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Årsregnskabet skal påtegnes af revisorerne og 

forelægges den ordinære generalforsamling ifølge § 8. 

Motivation: 

Bestyrelsen foreslår at regnskabsåret følger kalenderåret, dette af praktiske årsager og for at sikre at 

udgifterne følger indtægterne i den skitserede regnskabsperiode. 

Det har igennem længere tid vist sig at være uhensigtsmæssigt, at regnskabet slutter mens klubbens 

sæsonaktiviteter stadig er i gang. Derfor forslaget om at ændre regnskabsåret, således at det følger 

kalenderåret.  

Forslag 2: Ændring af vedtægter, § 8 (generalforsamlingens termin samt indkaldelse 

til generalforsamling) 
Bestyrelsen forslår præcisering af den skriftlige indkaldelse, samt ændring af termin for afholdelse af 

generalforsamlingen, så den følger forslag 1: 

§8 ændres til: 

Generalforsamlingen er med de begrænsninger, der følger af vedtægterne, højeste myndighed i klubben. 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen 

skriftligt via e-mail og Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Senest 8 dage før 

generalforsamlingen skal holdes, sender bestyrelsen dagsorden, regnskab for det forløbne år, samt den 

budgetforslag til medlemmerne. Forslag, som medlemmerne ønsker vedtaget på generalforsamlingen, skal 

være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar Alle aktive medlemmer, der har været medlemmer i mindst 

3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Kun medlemmer, der er til stede, kan 

stemme på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret. 

Motivation: 

Praksis igennem de sidste år har været, at indkaldelsen udsendes via e-mail, og annonceres på 

hjemmesiden. Det er bestyrelsens ønske at gøre indkaldelse samt alle bilag tilgængelige online, så 

kommunikationen til medlemmerne sikres. Ligeledes er det bestyrelsens ønske, at begrænse udgifterne til 

porto, samt det arbejde som er forbundet med udsendelse af materiale. 

2/3 af de fremmødte medlemmer indstillede, at de to forslag kunne blive vedtaget på en ekstraordinær 

generalforsamling iht. gældende regler. 

  



 

 

6. Valg til bestyrelsen  

Formandsposten var egentlig ikke på valg, men da Kenneth Bøgild overtog efter Anja Olsen midt i en 
periode, havde bestyrelsen indstillet at formandsposten alligevel var på valg. 

Dirigenten spurgte om Kenneth Bøggild kunne vælges for en 1 årig periode. 

Torben Nielsen bad om ordet og meddelte at han bar blevet kontaktet af en gruppe bådejere, der HVIS 
Kenneth Bøggild blev genvalgt, ville forlade VSK og starte en ny sejlklub på havnen. 

Søren Schramm spurgte ind til, hvor mange der var i denne gruppe. Torben Nielsen svarede at det nok var 
20-30 personer med var ikke sikker. Schramm finder det besynderligt at de ikke selv stiller sig op. 

Steen Hillebrecht spurgte ind til en evt. modkandidat. Torben Nielsen kunne ikke uddybe. 

Der opstod en del til tider højrystet diskussion omkring dette. De fleste er rystet over, at gruppen ikke selv 
stiller op, men i stedet overlader det til en mellemmand. 

Bestyrelsen bad om at generalforsamlingen blev suspenderet 15 min indtil 21:15 for at trække sig tilbage og 
tale om situationen. 

Da generalforsamlingen blev genoptaget, meddelte Kenneth Bøggild, at hvis der stilles en modkandidat til 
formandsposten ville han trække sig. 

Der kom ingen modkandidat. 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Kenneth Bøggild Formand 
Søren Christiansen Næstformand 
Peter Jensen  Kasserer 
Mogens Saigal  Bestyrelsesmedlem 
Claus V. Andersen  Bestyrelsesmedlem 
Henrik Mütze  Bestyrelsesmedlem 
Martin Glob  Sekretær (ikke på valg) 
Henrik Borch  Suppleant 
Christina Rasmussen Suppleant 

Lennart Larsen mente at Christina Rasmussen har ønsket opstille som bestyrelsesmedlem. Dirigenten 

meddelte, at valget til bestyrelsen var gennemført, og at hun burde have meddelt sit kandidatur i tide eller 
være mødt op på generalforsamlingen og fastholdt sit kandidatur før afstemningen. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  
To revisorer: 

Anders Fog   Genvalgt 

Bent A. Madsen  Genvalgt 

Én revisor suppleant: 

Bjarne Nielsen   Genvalgt 



 

 

8. Information fra Vallensbæk Havn 

Formand for havnens bestyrelse Henrik Borch gennemgik en kort status for Vallensbæk Havn, samt forslag 
til budget 2014 og prognose for 2015. Budget præsentationen findes på klubbens og på havnens 
hjemmeside. Status for havnen og igangværende aktiviteter er afspejlet i havnens nyhedsbreve som også 
findes på havnens hjemmeside. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn 

Mogens Saigal før valget spurgte Lennart om han såfremt han blev valgt ville kunne arbejde konstruktivt for VSK i 
havnen og fortsætte et konstruktivt samarbejde med Kenneth Bøggild som VSK formand. Hvilket Lennart Larsen 
bekræftede. Bestyrelsen fasthold sin opbakning til Lennart. 

Følgende medlemmer blev valgt til at repræsenterer VSK i Vallensbæk Havn’s bestyrelse: 

 Lennart Larsen 

 Peter Linnet 

 Ole Simonsen 

 Arne Larsen 

De tre første (Lennart Larsen, Peter Linnet og Ole Simonsen) blev valgt af klubbens havneindskydere, mens 
Arne Larsen blev valgt af de tilstedeværende klubmedlemmer. 

10. Eventuelt 

 Susanne Termansen ønskede, at ungdomsafdelingen kunne være så venlig, at rydde lidt bedre op 

 Erik Skipper roste bestyrelsen for at vise stor ansvarlighed til trods for nogle anonyme medlemmers 
kritik 

 Kenneth Bøggild håbede at nogen har fået luft og mener at vi trods alt bør lytte til kritikken. Derfor 
inviteres dem der ønsker det med på vores månedige bestyrelsesmøder  

Der blev udråbt et leve for VSK. 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 22:22 

 


