
  Vallensbæk Sejlklub 

Referat for bestyrelsesmøde Onsdag 5. oktober 2011 kl. 18:00 Ref. 2011-05 

Tilstede Anja, Henrik, Kenneth, Arne, Helle, Michael, 
Søren, Lennart , Claus A. 

 

Fraværende Annie, Claus I.  

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2011 

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 

2. Økonomi – status på klubbens regnskab/budget 

De økonomiske nøgletal blev gennemgået af Kenneth i Annies fravær. Indtægter og udgifter ligger 
tæt på budget og det forventede resultat for året forventes at lande tæt på budget. Ingen 
yderligere kommentarer til budget og regnskab. Regnskabet sendes rundt til bestyrelsen når det 
foreligger.  
 
Vedr. budget 2012 blev det nævnt, at de stigende portopriser gør, at der skal fokuseres på 
omkostninger ved udsendelse af årsbog, materiale til generalforsamling, arrangementer mv. 
Bestyrelsen tilkendegav, at forretningsudvalget kan arbejde videre med et forslag, der i fremtiden 
vil gøre det muligt for klubben, at kommunikere med medlemmerne primært ved hjælp af 
elektroniske medier. 
 
Der vil blive iværksat en debitor kontrol af kontingent- og kursus indbetalinger, i forhold til de 
faktiske forhold i sejlerskole, bådlåneklub og ungdomsafdeling. Lister over medlemmer og 
deltagere sendes til Kenneth. 

 

3. Kommende aktiviteter - Input til klubkalender 

Status på kommende aktiviteter: 
 

• Optimist landsholds træningslejr i efterårsferien (uge 42) 

Deltagerne i træningslejren står selv for alt det praktiske. Der etableres overnatning i 

Multisalen på Vallensbæk Skole. De møder selv op med udstyr, trænere, både, hjælpere 

mv. Der forventes at blive ca. 65 unge og 10 hjælpere. 

 

• Generalforsamling torsdag den 24. november 2011 

o På valg er:  

� Næstformand Arne Larsen – Genopstiller ikke 

� Kasserer Annie Nybroe – Genopstiller ikke 

� Bestyrelsesmedlem Thomas Degel – Genopstiller ikke 

� Bestyrelsesmedlem Claus Iversen – Genopstiller ikke 

� Bestyrelsesmedlem Michael Bernfeld – Genopstiller 

� Suppleant Kenneth Bøggild – Genopstiller 

� Suppleant Helle Krogaard Hansen – Genopstiller 

 

Bestyrelsen foreslås reduceret med to medlemmer, således at den fremover består af 7 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
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Bestyrelsen foreslår valg af Søren Christiansen til bestyrelsen som afløser for Thomas Degel, 

idet Søren har afløst Thomas som ungdomsleder. 

Søren Christiansen vil også kontakte en mulig kandidat og høre om han vil stille op. 

Endvidere valg af 4 repræsentanter til havnebestyrelsen. Lennart Larsen genopstiller. Det 

skal undersøges hvorvidt de øvrige genopstiller. Anja kontakter repræsentanterne og Bo 

Lindegaard for at høre, om han er interesseret i at stille op. 

Anja kontakter Helge Petersen med hensyn til at være dirigent. 

 

• Standernedhaling lørdag den 29. oktober 2011 

Indbydelse til Standernedhaling med invitation til kapsejlads i Match28 sendes ud i 

nyhedsbrev. Kenneth sørger for morgenbrød og kapsejladsudvalget sørger for den 

praktiske afvikling af kapsejladserne. 

 

• Næste års tirsdags kapsejladser – hvordan kan antal deltagende både øges ? 

Anja spurgte bestyrelsen, om der kunne etableres nogen tiltag til at øge antal deltagende 

både ved tirsdagsmatcherne. Kenneth nævnte muligheden for at iværksætte en internet 

undersøgelse som kunne afdække, hvad der evt. hindrer evt. deltagere i at være med. 

Det er Køge Bugt Kredsen der står som arrangør af sejladserne, men der synes ikke at være 

noget aktivt PR arbejde for at hverve nye sejlere og hjemmesiden synes at mangle 

information på flere områder. Der blev ikke truffet nogen beslutninger om konkrete tiltag. 

 

4. Orientering fra udvalgene 

Udvalgene havde forinden bestyrelsesmødet fremsendt orienterende materiale, som blev 

drøftet og som ikke gav anledning til yderligere kommentarer, med mindre nævnt specifikt 

herunder. 

• Forretningsudvalg - Anja Olsen 

• Sejlerskoleudvalg - Lennart Larsen 

• Ungdomsudvalg - Thomas Degel / Søren Christiansen 

• Storjolleudvalg - Kenneth Bøggild 

• Kapsejladsudvalg - Michael Bernfeld 

Udvalget har sagt ja til at afholde VM for OK joller og DM for Spækhugger i 2012. 

• Festudvalg - Anja Olsen 

Arbejder med de årligt tilbagevendede aktiviteter samt en frivillig-hjælper fest. Anja vil gerne 

afløses som formand for festudvalget og vil også gerne udvide udvalget. 

• Grejudvalg – Claus Iversen 

Arne Larsen forelagde en ide om, at oprette en lille kreds af personer, som sammen vil være 

med til at vedligeholde grejet om vinteren og gøre det klart til brug i sæsonen. Arne vil gerne 

stå i spidsen for udvalget men skal derudover bestå af mindst én repræsentant fra 

ungdomsafdelingen, sejlerskolen og kapsejladsudvalget. 

 

 

5. Orientering fra VSSC bestyrelsen 
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År 2011 har været OK for så vidt angår arrangements belægning. Året forventes at slutte med 

positivt resultat. Vedrørende forårsklargøring af Match28 bådene  blev det aftalt, at sejlerskolen 

gerne vil være med til at klargøre én af bådene. 

 

6. Orientering fra havnebestyrelsen  

To igangværende sager mod havnen, er indstillet til forlig af sagsøgerne. 

Vallensbæk Kommune støtter havnebestyrelsen i dens forslag til den fremtidige udvikling omkring 

havnekiosken og området omkring denne. 

Benzinanlægget er kommet i drift og der kan anvendes Dankort samt en række internationale 

kreditkort. 

Dørkoden til Optirummet skal ændres. Ny kode sendes ud til de relevante interessenter. 

 

7. Bordet rundt 

Lennart: 
Sejlerskolens sektion på hjemmesiden er gennemgået og rettelserne er sendt til Henrik. 
Kalender i Juniorhuset for 2012 bedes hængt op. 
DS Turbøjen genetableres. Lennart påregner at det vil koste ca. 1.000,- i materialer at få turbøjen 
gjort anvendelig igen. Bestyrelsen godkendte omkostningen. 
 

Henrik: 

Der bliver sendt nyhedsbrev ud i midten af oktober. Alle der har punkter til nyhedsbrevet bedes 

forfatte en kort tekst om deres input. 

  

- - o O o - - 

 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 22:10 

Referent: Henrik Borch 


