
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 7. oktober 2008 kl. 19.00 
 
Afbud fra Annie, Anja og Michael.  
       
 
1. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. september 
 
Referatet blev godkendt 

 
2. Endelig godkendelse af oplæg til næste års budget 

 
Budgettet er rettet til, med bl.a. indexregulering, bankgebyrer og renteudgifter. Der budgetteres med et overskud på 
24.950 kroner. 
Regnskabet blev ved samme lejlighed godkendt. 
 
3. Planlægning af generalforsamling 
 
Input til beretningen 
Alle skal sende en mail med en beskrivelse af nævneværdige aktiviteter, hændelser, sjove historier (herunder antal 
deltagere, frivillige) m.v. 
Arne: Gråsæler og klubhusrenovering 
Jakob: Kapsejladser 
Lennart: Skolebåde 
Anne: Fest 
Thomas: Ungdom 
Claus: Materiel 
Rasmus: Hjemmesiden 
Niels: Medlemsstatistik 
Frist: tirsdag d. 21. oktober 
 
Derudover blev der nævnt:  
Glade for Hobiecat'en (gave) 
Tak til Rasmus for et stort arbejde med 29'ere 
Nogle ord om foreningslivet 
Derudover diskuterede vi behovet for at rykke regnskabsåret – der var umiddelbart ikke stemning for at ændre den 
nuværende praksis. 
Sejlerskole tiltrækker elever fra stort set hele Sjælland (og så lidt fra Sverige). 
 
Hvem står på valg 
Vi skal have erstatninger for Rasmus og Anne som har valgt ikke at fortsætte. 
John stiller op til bestyrelsen for at overtage Rasmus' plads 
Henrik Borch stiller op som suppleant og web-master. 
Derudover mangler vi yderligere én suppleant. Alle bedes lægge hovederne i blød. 
Derudover er Steen, Annie, John, Lennart og Jakob på valg; genvalg modtages. 
  
Forslag, der skal fremsættes 
 
Etablering af fritidsordning 
 
Andet. 
- 

 
4.  Nyt om aftale med Restaurant Krabben 
 
Lennart har meldt tilbage, og han er ikke interesseret i at finansiere udvidelsen på nuværende tidspunkt. 
 



5.  Orientering om møde om jolle-afdeling 
 
Kenneth Bøggild (Finn jolle sejler og formand for Dansk Finn jolle klub) har lavet et projektoplæg omkring en ”senior-
jolle” afdeling. Forslaget blev kort gennemgået af Arne og går i korte træk ud på at etablere en formel struktur omkring 
afdelingen. Oprettelsen af afdelingen vil ikke påføre klubben yderligere udgifter, men vil potentielt give flere 
medlemmer. Oplægget blev udleveret til orientering.  
Bestyrelsen støtter op om projektet med en opfordring om at man koordinerer træningsdagene med den øvrige 
jolle/ungdomsafdeling for at udnytte den oplagte chance for synergi effekter. 
 
Arne redegjorde derudover for tanker om en støtteordning til en Finnjolle sejler. Dette blev debatteret og Arne vil 
komme tilbage med et konkret aftaleforslag. 
 
 
6. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 

 
Øvrige arrangementer til Arnes kalender. 

 
1. Næste kontorvagt er tirsdag den 11. november 2008 kl. 18.00 – 19.00. Steen tager den. Husk kaffe... 

siger Arne... og mad.... 
2. Masten af tur d. 11. oktober. 
3. Ungdoms VM (klubmesterskaber).d. 12. oktober 
4. Vintertræning, ungdomsafdeling. Søndage 13-16 (kun afbrudt af jul) 
5. Standernedhaling d. 25 oktober kl. 14. m. duelighedsbevis, speedbådskørekort og diplomer fra 

ungdomsafdelingen. 
6. Navigationsundervisning, 21 elever, er startet 
7. Vinsmagning d. 14. november 
8. Klubaften, februar m. Havhingsten 
9.  

 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
 

7.   Seneste nyt fra VSSC 
 

Lidt under budget med hensyn til antal arrangementer, men lidt over budget mht. årets resultat. 
Der har været afholdt møder med de øvrige centre omkring fremtiden i forhold til FirmaDM sejladserne, som i år ikke 
har trukket helt så mange deltagere som ønskeligt, så afholdelsen af FirmaDM i 2009 kommer dels til at afhænge af 
antallet af deltagere (som skal op), dels størrelsen på hovedsponsorens bidrag (som også skal op). VSK skal til næste 
år stå for finalestævnet som isoleret set er økonomisk interessant – vi har derfor en potentiel interesse i at holde 
firmaDM'et i live. 

 
8.  Kapsejladser  

 
Jakob orienterede om status på Finn VM'et herunder en potentiel sponsor-aftale med Unisafe, støttekoncepter fra 
SportEventDenmark, tv-dækning m.m. Det går støt, men lidt for roligt fremad. 
 

 
9.  Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 
 
Thomas sørger for at Tommy sætter betyrelsen på mailingliste med info fra havnen 
Der vil være debatmøde torsdag d. 9 oktober hvor blandt andet udvidelsen af landarealer og uddybning vil være til 
debat. 

 
10.  Etablering af søsports-(S)FO  
Afventer møde ved kommunen 
 
11.  Bordet rundt 
 18. november kl. 1800, er der kursus i brugen af hjemmesiden (incl. Pizza). Husk tilmelding til Niels! 
 20 sejlere fra sejlerskolen har bestået duelighedseksamen, men der er problemer med at få instruktører og 

elever til at stille op og hjælpe med afrigningen. Arne og Claus tilbød at tage masterne af. 
 Der er kommet to nye instruktører til. 



 Arne spurgte til salget af 29'er og Ynglingene. Det er besluttet at vi afventer SFO planerne inden vi foretager os 
yderligere i forhold til salg af Ynglingene eller 29'erne. 

 Claus spurgte til distributionen af ”Sejlerbladet” - Klubben har for et halvt års tid siden sendt medlemslisten til 
Sejlunionen. Niels vil gøre det igen. 

 Thomas har nu officielt overtaget jobbet med 29'erne efter Rasmus. 
 Thomas fortalte at vi har haft speedbådskørekortskursus, så yderligere to frivillige er i stand til at hjælpe til med 

at sejle følgebåde (Ole Rasmussen er også godkendt). 
 Steen har modtaget en forespørgsel fra kajak klubben om de må låne juniorhuset mandag og tirsdag i 

efteråret. Steen skaffer 2 røgalarmer og sætter dem op i et pænt mønster. 
 Vi har modtaget 2 gavekort fra DS til træner uddannelser. 

 
7/10 (19/10) JN/SRH  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


	Referat
	for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 7. oktober 2008 kl. 19.00
	Godkendelse af referatet fra mødet den 10. september
	Endelig godkendelse af oplæg til næste års budget
	Budgettet er rettet til, med bl.a. indexregulering, bankgebyrer og renteudgifter. Der budgetteres med et overskud på 24.950 kroner. Regnskabet blev ved samme lejlighed godkendt.
	Planlægning af generalforsamling
	Hvem står på valg
	Forslag, der skal fremsættes
	Andet.


