
Referat af bestyrelsesmødet d. 9. april 2008 
 
Tilstede: Arne Larsen, Rasmus…, Michael …, Rita Ambs, Annie Nybroe, Lennart Larsen, John 
Løvstrøm, Anne … og Anja Olsen (ref) 
Afbud: Thomas Degel, Jakob Nybroe, Steen Hillebrecht 
 
Punkt 1 
Kommentar til referatet: der er byttet rundt på navnene. Hvor der står Claus skal der stå Thomas. 
Referatet godkendt. 
 
Punkt 2 
Anne orienterer: Det praktiske omkring jubilæumsfesten er ved at være på plads og invitationer 
udsendes snarest. Det forventes at ml. 300-400 deltager i festen. 
 
Punkt 3 
Michael orienterer: Der arbejdes på at skaffe sponsorer til Finnjolle VM 2009. Der arbejdes 
ligeledes på en aftale med DR om optagelser og udsendelse. Michael og Claus tager til Finnjolle 
VM i Italien i maj. Det forsøges også at få en kobling til Elstrøm. 
 
DM i august for X79, X99, 505 og A-kat bliver et stort arrangement med omkring 300 deltagere.  
 
Der afvikles ungdomsstævne (Vallensbæk grandprix) 31-1. juni. Invitationer findes på 
hjemmesiden. Stævnet falder samme tid som Viking Cup i Roskilde. 
 
Punkt 4 
Hjemmesiden roses!  
 
Punkt 5 
Vi vil indgå aftale med kommunen om indkøb af telt. Det vil koste os ca. 40.000 kr. men sikre at vi 
har et telt når vi har brug for det. Kommunen varetager opbevaring, opsætning mm. 
 
Punkt 6 
Intet nyt 
 
Punkt 7 
Arne Larsen ønsker at få tilsendt mails med arrangementer. 
 
Åbent spørgsmål om referater fra bestyrelsesmøderne skal på hjemmesiden? 
 
Sommerferiesejlads i uge 31 har brug for flere hænder. Rasmus forsøger at finde emner blandt 
ungdomssejlerne. 
 
Punkt 8 
Det ser ud til at gå godt med salg af arrangementer. Der er allerede 4 i hus og der er en forventning 
om at nå mindst 20 om året. 
 
SKB har generalforsamlingens ja til at gå med i VSSC. Bestyrelsen udarbejder risikoanalyse.  
Punkt 9 



Rita printer liste til havnen over betalende medlemmer til havnen så ofte det er muligt. 
 
Hullet ved indkørslen til havnen er asfalteret, men er stadig ikke godt. Lennart tager punktet med til 
havnens bestyrelse. 
 
Punkt 10 
Michael: er altid glad for hjælpere til DM!!! 
 
Rita: omdelte regnskabstal for september 2007 og minder om at man skal have investeringsbudget 
inden man køber noget. Vil gerne have navne på deltagere i jolle- og ungdomsafdelingen. 
 
Annie: vil gerne aflastes tirsdage i forb. med kapsejlads. Claus kontakter Jonna som har hjulpet før. 
 
Lennart: 14 ud af 19 bestod yachtsskippereksamen. Har skaffet en gummibåd som læsses af i hallen 
og kigges efter af Claus. Bestyrelsen besluttede at elever på sejlskolen betaler hele beløbet ved 
tilmelding i håb om at slippe for bøvlet administration når folk alligevel ikke ønsker at sejle. Hvis 
man som medlem af bådlåneklubben ønsker at låne en båd skal det bookes fra gang til gang. Ønsker 
man at sejle kapsejlads i bådlåne-regi kan man ikke få lov til at bruge kap-sejlene. 


