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VSK's bestyrelsesberetning 
Følgende skriftlige beretning er VSK´s bestyrelsesberetning. Den mundtlige beretning vil 
gennemgå beretningen i sin helhed samt give mulighed for at stille spørgsmål, der 
besvares af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har i perioden afholdt otte fysiske møder og et stort antal virtuelle møder. 
 
Endnu et foreningsår er ved at rinde ud. Året 2013/14 har for VSK været endnu et 
fantastisk år, ikke kun har vi været begunstiget af en historisk flot sejlvejr, med milde vinde 
og sol, men klubben har også igen udviklet sig, været base for aktiviteter og sikret den 
forsatte styrkelse af fællesskabet Vallensbæk Sejlklub. 
 
I perioden har bestyrelsen fokuseret på følgende arbejdsopgaver: 
 

 Økonomisk og administrativ stabilitet, og forsat kontant opsparing. 

 Styrkelse af udvalgsstrukturen, herunder sikring af dialogen på tværs af klubben. 

 Øget fokus på kommunikation. 

 Styrkelse af aktiviteter som tilgodeser alle medlemmer af VSK. 
 
Økonomien. 
På generalforsamlingen 2013 blev der redegjort for en stribe initiativer, som samlet havde 
til hensigt at spare klubben for et betydeligt beløb, ligesom at omlægningen af den store 
rentebærende og risikobetonede gæld, fra tidligere ombygninger, skulle sikre foreningens 
beståen. Disse mange initiativer er nu slået igennem og har sikret foreningen et solidt 
økonomisk fundament, samt sikret en ansvarlig løbende afvikling af den tidligere 
risikobetonede gæld.  
 
Ved hjælp af en fokuseret indsats er det lykkedes at sikre en betydelig kontant opsparing, 
dette forstærket af at to af klubbens medlemmer, Rita Ambs og Peter Ambs besluttede at 
stille deres arbejdskraft til rådighed vedlagsfrit. I oprindeligt budget var budgetteret med en 
mindre kontant honorering af Rita og Peters arbejde. Men Rita og Peter ønskede at denne 
honorering blev hensat på VSK regnskaber til en sejlerfond. Opsparingen er igangsat og 
fondens vedtægter er under udarbejdelse.  
 
Ved denne ændring af præmisserne for VSK’s regnskab har betydet, at den kontante 
opsparingshastighed er stegt betydeligt, hvad også vil fremgå af regnskabsaflæggelsen 
senere.  
 
VSK’s bestyrelse og udvalg skal forsat have fuld fokus på en ansvarlig 
økonomihåndtering, men bestyrelsen kan med glæde berette, at den betydelig risiko som 
var omkring VSK´s økonomi i årene indtil 2013, nu er ændret således, at økonomien for 
VSK ligger i faste rammer, og de eksterne risiko momenter er reduceret. 
  
 
Udvalg: 
Bestyrelsen har fortsat sit arbejde med at sikre øget selvbestemmelse og indflydelse i de 
forskellige udvalg, alt under en arbejdstitel: 
 

Ansvar for egen udvikling og tilhørende økonomi 
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Projektet blev reelt søsat under den tidligere formand for Vallensbæk Sejlklub, Anja Olsen, 
men arbejdet med implementering har pågået siden og er ikke 100% tilendebragt.  
 
Dog har resultatet af arbejdet sikret en hæsblæsende hastighed i alle udvalg. 
Specielt har Vallensbæk Sejlklubs yngste udvalg, Tursejlerudvalget under ledelse af 
Christina Rasmussen, udvist et sjældent set aktivitetsniveau og energi med en stribe af 
nye tilbud til alle klubbens medlemmer, tilbud som klubben ikke har haft tidligere, med 
primær fokus på tursejleraktiviteter. 
 
Udvalget blev etableret over årsskiftet 2013/14, med de etablerende udvalgsmøder primo 
januar og de første aktiviteter allerede i marts måned. Siden har det gået med lutter 
medstrøm og slæk på skøderne, og gamle traditioner er blevet genoplivet, og nye er 
kommet til. En enestående indsats, som rammer lige ned i VSK-ånden, hvor der fra tanke 
til handling er ultra kort afstand. 
 
Også i de øvrige ”gamle” udvalg har der været fart på. I sejlerskolen har det været en 
sjælden hektisk sæson, hvor der kun var få pladser ledige på bådene, og selv tilbuddet om 
udvidet kapsejladstræning tirsdag aften var overtegnet, således at der måtte hyres en 
ekstra båd ind til sæsonen.  
 
Sæsonen var ved at slutte, før årets første kritiske ”grundstødning” var en realitet, da den 
traditionsrige natsejlads med VSK tursejlerbåd ”Krabben” udviklede sig til lidt af et drama.  
 
Under sejladsen udviklede den indenbords motor pludselig voldsom røg, og da forsøg på 
at slukke motoren ikke kunne lade sig gøre, var det kun ved korrekt sømandskab og 
øjeblikkelig handling, at situationen ikke udviklede sig. 
  
Ved kyndig og professionel indsats af sejlerskoleleder Preben Thorndahl, som var ombord 
på båden, fik han stoppet motoren, fortsatte for sejl og fik den noget rystede besætning 
beroliget.  
 
Som ved alle andre forhold i VSK udvalgsarbejde blev der straks igangsat en analyse af 
mulighederne, og det stod hurtigt klart, at indkøb og installation af en ny motor, plus de 
andre nødvendige planlagte investeringer i båden, slet ikke stod mål med bådens værdi.  
 
På baggrund af dette analysearbejde indstillede sejlerskolen til bestyrelsens hurtige 
behandling og beslutning, at ”Krabben” blev solgt, og der blev indkøbt en ny tursejlerbåd til 
sejlerskolen. Operationen lykkedes og ”Krabben” blev solgt med defekt motor, til et nyt liv i 
Jylland, samt ny tursejlerbåd er indkøbt. 
 
Også i ungdomsudvalget har der været fart på i perioden. Ikke kun aktiviteterne på vandet, 
med de to ugentlige træningsaftener, hyppige weekender arrangementer og fuldt program 
hele vinteren, samt de mange stævner har fyldt i ungdomsafdelingen.  
 
Her har man også valgt at se på det udstyr, som er i afdelingen, henset til den brug som er 
af bådene og følgebådene. Via en grundig annalyse af nuværende behov, og forventet 
udvikling, blev det besluttet at frasælge to af klubben ungdomsjoller, de to 29’er, da 
bådene knap blev benyttet, men også i erkendelse af at vedligeholdelse af disse både, set 
i forhold til nytteværdien, var en ganske kompliceret og kostbar aktivitet.  



 3 

Også klubbens ledsager- og sikkerhedsbåde blev gennemgået og via et rundhåndet 
sponsorat af en af Vallensbæk Sejlklubs medlemmer, Ole Rasmussen, er det lykkedes at 
købe en nyere stor RIB båd, samt via salg af en af Kegnæsjollerne at købe en mindre RIB 
båd, som passer til begyndertræningen. 
 
Samlet har justeringerne af materialet i ungdomsafdelingen sikret, at udstyret er up-to-
date, samt at de ungdomsjoller klubben ejer også benyttes. 
 
Bestyrelsen ser med glæde på, at udvalgene foretager disse analyser, og vil i det 
kommende aktivitetsår fortsætte med denne arbejdsform. 
 
Udover ændringerne på materiel siden blev der også igangsat et projekt omkring de 
bedste ungdomssejlere i klubben. Ungdomsafdelingen har tidligere oplevet, at afdelingen 
udviklede mange sejlere, men har haft svært ved at tilbyde en reel kapsejladsoverbygning.  
 
Derfor etablerede udvalget en 100% selvbetalt (af brugerne) projekt, hvor der var et ekstra 
træningstilbud til de bedste sejlere, samt at der i forbindelse med deltagelse i stævner var 
trænere med rundt.  
Det har betydet, at ungdomsafdelingen i dag over én sæson har udviklet fem Optimist-
sejlere på det absolut højeste niveau, hvoraf tre var nationalt udtaget til deltagelse i 
Nordisk Mesterskab. Ydermere har det betydet, at en enkelt sejler nu forsætter i klubben, 
selv efter at være vokset ud af optimistjollen. 
Også for sejlerne lige under dette semi-eliteniveau har det betydet, at disse nu kan se en 
mulighed i klubben.  
 
Også for de øvrige ungdomssejlere har der været igangsat nye initiativer, ved at klubben 
har fem ungdomstrænere tilknyttet. Disse fem ungdomstrænere afvikler træningen for de 
yngste sejlere, hvorfor at udvalget nu oplever, at sejlerne bliver i sporten og deltager i 
træningen fast hver uge. 
 
Samlet har udvalget oplevet en kæmpe vækst og er nu blot to medlemmer fra at have 
indfriet den numeriske målsætning, som blev udmeldt i 2011. Faktisk har afdeling haft 
tilgang af hele 12 nye sejler i alderen fra 7-10 år i indeværende periode, en tilgang i 
aldersgruppen som ingen andre sejlklubber i Danmark har oplevet!  
 
Også i kapsejladsudvalget kombineret med ungdomsudvalget har der været aktivitet i år, 
fortrinsvis via to store stævner, alle afviklet fra slæbestedet.  
VSK har i året været værter for to store arrangementer, Torm Ungdoms Grandprix og F18 
Nordisk Mesterskab.  
Som tidligere stævner i VSK blev begge stævner afviklet med stor succes, og glædeligt i 
år at der var flere nye frivillige på land og vand, som fik chancen for at være med til at 
afvikle stævner i klubben. 
 
Kommunikation: 
Klubbens interne og eksterns kommunikation har været tema over de sidste par års 
bestyrelsesarbejde. Der er blevet arbejdet med flere modeller, og løsningsforslag. 
Sideløbende har fortrinsvis Henrik Borch utrætteligt arbejdet med hjemmeside 
opdateringer, udsendelse af nyhedsbrevet etc..  
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Det har været en kæmpe opgave, som krævede mange timer og en stor løbende 
engagement i sejlklubben. Derfor var det med stor glæde, at bestyrelsen erfarede, at der 
var et medlem i klubben, som uopfordret bød ind på at ville hjælpe med at arbejde med 
denne opgave. 
 
Jesper Langer har en livslang erfaring med kommunikation og har i et tæt samarbejde 
med Henrik Borch sikret et betydeligt løft af kommunikationen i VSK.  
Dele har været synlige for alle medlemmer henover året, og dele vil først komme til syne 
senere i aften! 
 
Sideløbende med styrkelsen af indholdet på hjemmesiden og nyhedsbrevet har der været 
nedsat et udvalg, drevet af Søren Christiansen og Steen Hillebrecht, som, med 
udgangspunkt i en eksamensopgave fra en studiegruppe på Køge mediehøjskole, har 
arbejdet på oprettelse af en ny hjemmeside i VSK. 
En hjemmeside som skal sikre VSK´s kommunikationsplatform samt sikre en øget 
interaktion med medlemmerne af VSK. Hjemmesiden er nu klar og vil blive præsenteret 
senere! 
 
I perioden har Vallensbæk Sejlklub også været aktiv på de Facebook-grupper, som er 
dedikeret til de forskellige aktiviteter i klubben. Blandt andet har de fleste arrangementer 
været formidlet på dette nye forum, hvor også de mange billeder fra de forskellige 
aktiviteter er publiceret. 
 
Styrkelse af aktiviteter som tilgodeser alle medlemmer af VSK: 
På sidste års generalforsamling orienterede bestyrelsen om, at der i det kommende 
aktivitetsperiode vil være fokus på aktiviteter til alle medlemmer, dette være sig den aktive 
kapsejler såvel som tursejlere, og medlemmet som primært er medlem på grund af den 
sociale dimension. I perioden har derfor været ekstra fokus på alsidigheden af tilbuddene, 
men med forsat fokus på det vi er samlet om: ”Glæden ved sejlsporten”. 
 
I året har der derfor været ekstra fokus på opretholdelse af aktiviteter hele året rundt, og 
det er med stor glæde og tilfredshed, at bestyrelsen kan konstatere, at det er lykkedes 
ved, at der vinteren igennem hver den første torsdag i måneden har været afviklet en 
klubaften, med fokus på et sejlrelevant tema.  
Tilbuddet har været gratis og åbent for alle brugere af havnen, uafhængig af 
klubtilhørsforhold. 
 
Også klubbens deltagelse i Dansk Sejlunions Sejlsportsliga har været inddraget som et 
åbent tilbud til alle sejlere i Vallensbæk Sejlklub. Via en kæmpe indsats fra mange frivillige, 
dog primært og koordineret af Claus V. Andersen, er der blevet afviklet et stort antal åbne 
træningsdage, samt fire udtagelsesstævner, alle åbne tilbud til alle klubbens medlemmer.  
 
Resultatet af denne indsats, og naturligvis VSK-sejlernes generelle høje niveau, har 
betydet, at Vallensbæk Sejlklub formåede at sejle sig til en placering, således at 
Vallensbæk Sejlklub igen er med i sejlsportsligaen 2015.  
Der er dog ingen tvivl om, at det generelle niveau vil blive hævet i den kommende sæson i 
sejlsportsligaen, så bestyrelsen håber, at endnu flere i sejlklubben vil deltage aktivt i 
træningen og udtagelsen til Sejlsportsligaen, så vi sammen kan sikre den sportslige 
udvikling i klubben. 
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Aktiviteter i sejlklubben: 
Vallensbæk Sejlklub er, som det også fremgår af ovenstående ”Den aktive klub”.  
 
Det er klubben, hvor man mødes for at deltage i og sikre afviklingen af aktiviteter, hvor vi 
samles om det fællesskab, som hedder Vallensbæk Sejlklub.  
I et fællesskab skal der være plads til forskelligheder, som dels kan sikre den fortsatte 
udvikling, dels kan sikre, at vi aldrig går i stå.  
 
Når bestyrelsen ser på medlemssammensætningen og den aktive deltagelse i debatterne 
på havnen, i klubhuset, i udvalgene og naturligvis på generalforsamlingen, er det et 
helbredstegn for vores fællesskab. Det bekræfter, at alle, som vælger Vallensbæk Sejlklub 
til, også har en holdning til klubben, dens aktiviteter og den måde vi er sammen på.  
 
Vores DNA er ”VSK – Den aktive klub”, det er et DNA, vi kan være stolte af, for det 
udmønter sig i en stribe aktiviteter, aktiviteter som er drevet af at ville gøre noget sammen 
og for hinanden.  
Når 365 dage er gået, og bestyrelsen ser tilbage på de aktiviteter, som medlemmerne har 
givet til medlemmerne, er det ret enestående. Udover de mange og store opgaver som 
løses i udvalgene løbende henover året, så er der også ad-hoc aktiviteter, som giver værdi 
til alle medlemmer: 
 
Med risiko for at glemme aktiviteter vil jeg opliste en del af dem: 

 Fester, senest Viking fest men også Sankt Hans festen. 

 Klubaftener hver første torsdag igennem vinterperioden, hvor et sejlrelevant emne 
bliver belyst. 

 Uge 8 Vallensbæk Sejlklub skitur. 

 En ungdomsafdeling, hvor de unge nye sejlere møder vores lidt komplicerede sport 
i trygge omgivelser. 

 En storjolleafdeling som fortsætter med at vokse, og har aktiviteter hele året rundt. 

 Sejlerskolen, som med næsten alle pladser besat, rangerer blandt en af Danmarks 
største og mest aktive. 

 En kapsejladsafdeling som sætter standarden for, hvordan kapsejladser kan 
afvikles. 

 Gråsælerne, som i vintermånederne uge efter uge mødes og ”fikser” ting og sager 

 Tursejlerudvalgets genoplivning af Pinseturen 

 Ny Tursejlerundervisning, igen fra Tursejlerudvalget 

 En ny VSK vinterstander, da VSK aldrig ”Flager ud” 
 
Udover de formelle aktiviteter, som er helt klubnære, så er VSK aktiv i afviklingen af de 
ugentlige tirsdagssejladser, hvor klubbens frivillige er den primære rygrad for afviklingen af 
sejladserne. Vi er derudover også aktive i Dansk Sejlunion. 
 
 
Vallensbæk Sejlklubs Sejlads Center (VSSC): 
Vallensbæk Sejlklubs aktivitetscenter, Vallensbæk Sejlklub Sejlads Center, har i den 
forløbne periode været igennem en forandringsproces. Efter at have forsøgt indgåelse af 
en samarbejdsplatform med en stor udbyder af kommercielle sejladsaktiviteter, samt set 
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på muligheden for en realisering af de midler som er oparbejdet i centeret, har bestyrelsen 
besluttet at forsætte aktiviteterne i VSSC.  
I foråret 2014 meddelte centerets hidtidige leder, Jørgen Tjellesen, at han ønskede at 
stoppe med udgangen af indeværende sæson.  
Siden har centeret forsøg at finde en afløser for Jørgen og kan med glæde berette, at 
centeret nu er bemandet med en ny daglig leder, ved Carsten Breuning.  
Ligeledes er der nedsat en ny bestyrelse for VSSC, med sigte på, i samarbejde med den 
daglige leder, at aktivere bådene, samt søge at udvikle tilbuddet. Således at centeret, ved 
dets nye medarbejder og nye bestyrelse, skal øge aktiviteterne og omsætningen i VSSC 
og derved også sikre et overskud til aktiviteterne i Vallensbæk Sejlklub. 
 
Dialog på havnen: 
Arbejdet med at øge dialogen med VBK har i den forløbne periode ligget stille, det er dog 
fortsat bestyrelsens ønske og ambition, at de to klubber skal nærme sig hinanden og på 
sigt finder fælles fodslag. 
 
Generelt: 
Vallensbæk Sejlklub har igen haft et aktivt år. Nogle af de væsentlige udfordringer, som 
klubben har haft, er lagt bag os. Dog skal vi fortsat have fokus på vores økonomi, og 
aktiviteterne skal løbende afpasses efter vores økonomiske formåen. 
 
Som sidste år kan jeg med glæde gentage, at bestyrelsen har utroligt vanskeligt ved at se 
negativt på fremtiden. 
 
Afslutningsvis vil jeg takke alle frivillige for deres kæmpe indsats for vores fællesskab, 
Vallensbæk Sejlklub. Kun ved jeres indsats har vi sammen skabt  ”Den aktive klub”.  
 
Jeg vil også takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde, og ikke mindst Rita og Peter 
for jeres enestående indsats for fællesskabet. 
 
 
Hermed afsluttes beretningen 
 
P.b.v. 
 
Kenneth Bøggild 


