
Referat 
 

for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 
       
Til stede: Arne, Annie, Helle, Kenneth, Anja, Steen, Michael, Niels, Thomas 
 
 
1. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. august 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
 
2. Regnskab og budget 
Nyt regnskab udleveret under mødet. og erstatter tidligere udsendt bilag. Regnskabet gennemgået uden 
større bemærkninger. 
 
Der var spørgsmål til budgetposterne vedr. navigationsundervisningen og vedligeholdelsesbudgettet, som 
budgetudvalget afklarer med Lennart. Der var enighed om, at forhold vedr. betaling af navigations-
undervisningen bør normaliseres, så betaling af undervisningen sker via klubbens sædvanlige kanaler. 
 
Bestyrelsen opfordrer desuden sejlerskolen til at inddrage bådvedligehold i pensum og fastholde, at prøve 
ikke kan tages uden deltagelse i vedligeholdelse, søsætning og landtagning.  
 
Bestyrelsen besluttede at nedsætte et budgetudvalg bestående af næstformand, kassereren, Kenneth og 
Niels. Budgetudvalgets første opgave bliver at lave en budgetfordelingsnøgle. Vi har følgende fokusområder: 
Ungdom 
Det hele sejlerliv 
Talentcenter 
Sociale aktiviteter til bådejere 
Sejlerskolen 
Kapsejladsudvalg 
 
Thomas ytrede ønske om en ny motor til og mener desuden at lejeindtægten på jollerne godt kan sættes op.  
 
Pensionistsejladsen bør efter bestyrelsens opfattelse max. koste klubben 2.000 kr. Vi skal i i den forbindelse 
huske, at Lynges Fond skal søges til næste års pensionistsejlads. Det bør fremgå af Pensionistsejlads-
drejebogen. 
 
Anni gjorde opmærksom på, at bar-regnskabet skal føres på de sedler der er til formålet, der er oppe over 
baren. 
 
3. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
Aktiviteter der skal koordineres og planlægges: 
Kapsejladser: Klubben vil gerne afholde multi-DM i 2011 for joller. Vi afholder desuden et Finn-
ranglistestævne den 26. sep. 2010. Matchrace-stævne 11. sep. 2010.  
 
Standernedhaling og loppemarked. Loppemarked foran hallerne. Fra 9-13.30. Steen sørger for at der 
sendes informationer om stande ud på hjemmesiden, hvor der også skal være tilmeldingsformular for stand-
holdere. 
 
Klubaften-arrangement med Elmer om forliset i Nordatlanten: 3. marts 2011. 
Cutty Sark Tall Ship Race-aften: Januar. 
 
Førstehjælp sidste torsdag i marts 2011. 
 
Næste bestyrelsesmøde skal vi have aktiviteter på vinter-aktivitetskalenderen på hjemmesiden og som 
opslag – husk alle aktiviteter. 
 



4. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne  
Jollepladsen er renoveret og pladsen bag kajakklubben bliver ryddet og drænet. 
 
5. Rapportering fra div. arbejdsudvalg 
Steen orienterer om formandsudvalg. Møde med kandidater til formandsposten.  
Helle orienterer om ungseniorudvalget. De unge (15-25 år) er inviteret til møde torsdag den 30. sep. kl. 
20.00 2010 for at diskutere deres interesser og hvad der kan fastholde dem. Thomas ønsker at planlægge 
en overnatningsweekend for ungdomsafdelingen.  
Der er ved at blive planlagt et møde i storjolleudvalget. 
 
6. Generalforsamlingen  
Steen ønsker til næste bestyrelsesmøde at få input til beretningen.  
Steen, Lennart, Henrik, John og Jakob plus suppleanter er på valg. Lennart og Henrik har meddelt, at de 
modtager genvalg. 
 
7. Bordet rundt 
Helle: skoleprojekt – sejlads på skoleskemaet - skoleklasse der integrerer sejlads i undervisning.  
 
 


