
 

 

Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 10. februar 2010 kl. 19.00 
       
Tilstede: Arne Larsen, Annie Nybroe, Lennart Larsen, Steen Hillebrecht, Helle Krogaard Hansen, Anja Olsen,  
Thomas Degel, Michael Bernfeld og Kenneth Bøggild, og Henrik Borch (ref.) 
 
Afbud: Claus Iversen, Jacob Nybroe, John Løvstrøm 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 13. januar 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

2. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
 

Næste kontorvagt er onsdag den 10. marts. 
 
Status fra de forskellige arrangementer, der er under forberedelse 

- Fastelavn: Der er købt ind og Thomas har skaffet frivillige hjælpere til arrangementet.  
Prisen pr. deltager sættes til 20,- pr. person. 

- Klubaften: Førstehjælpsaften afholdes den 17/2. Der er 15 tilmeldte. Intruktøren skal have 1000,- i 
honorar. Aftenen er gratis for deltagerne. 

- Orienteringsmøde for nye elever på sejlerskolen afholdes den 18/2. 
- Tovværkskursus I: Afholdes 20/2 kl. 9-12. Skal annonceres i nyhedsbrev. 
- Tovværkskursus II: 4/3 kl. 19-22. Skal annonceres i nyhedsbrev. 
- Klubaften: Foredrag om bølger afholdes 11/3. Sidste frist for tilmelding 4/3. 

Skal annonceres i nyhedsbrev. 
- Lennart undersøger muligheden for at afholde et VHF kursus over 4-5 aftener. 
- VSK Introduktionsmøde for nye medlemmer afholdes af Steen 24/2. 
- Standerhejsningsfest afholdes den 24/4. Der udarbejdes en indbydelse på papir til opslag og der skal 

publiceres en indbydelse på hjemmesiden. 
- Pensionistdagen er den 12/6. Musik og borgmester Kurt Hockerup er bestilt til at deltage i arrangementet, 

som Anja koordinerer. 
 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, til hjemmesiden 

 

 

3. Økonomi – status på klubbens regnskaber/budgetter 
Kenneth efterspurgte bedre gennemskuelighed af regnskabet. Måske i form af et konsolideret regneark kun med 
nøgletal på, som giver bestyrelsen bedre mulighed for at træffe økonomiske beslutninger. Det blev også nævnt at 
indtægts- og udgiftskonti er svære at gennemskue. Annie kontakter Niels med henblik på, at få bedre indblik i 
kontoplan og bogføringsprincipper. Endvidere ønsker bestyrelsen, at Niels skal deltage på de kommende 
bestyrelsesmøder, med henblik på, at drøfte de ideer som bestyrelsen har, til at få bedre visibilitet i regnskabet. 
Kenneth kontakter Niels og får udleveret et rå-data udtræk fra økonomisystemet, som kan bearbejdes i en Excel 
skabelon. Kenneth laver derefter et udkast som kan bruges i VSK regi.  
 

 

4. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne  
Lennart, Arne og Henrik orienterede om situationen på havnen lige nu. Bland andet orientering om snerydning og  
om de nye el-kabler med måler indbygget, hvor de første eksemplarer allerede er udleveret. 
Havnebestyrelsen har på et tidligere tidspunkt meddelt tilladelse til at benytte en del af arealet foran juniorhuset til 
at opsætte enkelte redskaber, som kan indgå i ungdomsafdelingens træning og benyttes af havnens brugere i 
øvrigt. Thomas opstiller allerede aftalte redskaber. Michael udvikler en plan til, hvordan det evt. kunne udformes 
og sættes flere redskaber op på havnearealet som helhed. 
 

 

 



 

 

5. Godkendelse af regler for bådlåneklubben 
Lennart indhentede bestyrelsens kommentarer vedr. de nye retningslinier for sejlerskolen, som inkluderer Dansk 
Sejlunions krav til, at VSK’s sejlerskole på et senere tidspunkt kan DS certificeres. 
Regler for bådlåneklubben blev gennemgået og de sidste kommentarer føjet til. Lennart vil færdigredigere 
dokumentet og sende det ud til bestyrelsen til endelig godkendelse. 
 

 

6. Første rapport fra arbejdsgruppen om flere tilbud for vores aktive sejlere 
Helle orienterede fra det første møde i arbejdsgruppen. Man kunne identificere 3 hovedgrupper: en gruppe for 15-
25 årige, en gruppe for sejlerskole-elever, der har gennemført to-årigt forløb og endelig en gruppe for medlemmer 
som ikke er bådejere. Der blev orienteret overordnet om målsætningen for de enkelte grupper samt hvilke 
aktiviteter og værdier man kan tilføre vores medlemmer. Flere detaljer fra mødet kan indhentes hos Helle 
Krogaard Hansen. 

 
 

7. Bordet rundt 
 
Steen:  
Steen meddelte, at DS’s generalforsamling er forestående (20/3), og at der skal vælges ny formand. Lennart vil 
gerne repræsentere VSK på denne. Steen har indstillet Søren Schramm til en pris fra Vallensbæk Kommune for 
at have vundet DM. Steen vil yderligere indstille Thomas Laursen. 
 
Annie:  
Annie spurgte til børneattester på ungdomstrænere. Thomas meddelte, at han har dette under kontrol. 
 
Lennart:  
Vil søge Tryg Fonden om tilskud til diverse sikkerhedsudstyr til sejlerskolen. 
Bådudstilling i Bella Center. Lennart orienterede om de praktiske forhold. 
Lennart spurgte hvad den nye skolebåd skal hedde ?  Bestyrelsen foreslog at den nye skolebåd kommer til at 
hedde ”Krabben”, hvilket der var enighed om. 
 
Helle: 
Opfordrede til, at VSK’s medlemmer bør inviteres til, at bidrage med oplevelser og billeder fra sejlture og 
sejlerferier ved forskellige kommende sociale arrangementer.  
 
Anja: 
Anja er blevet meldt ind i Folkeoplysningsudvalget. Udvalget meddelte begejstring for, at Vallensbæk Sejlklub er 
repræsenteret. 
 

 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:30 
Henrik Borch, Referent. 
 

 

 

 


