
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00 

       
Tilstede: Kenneth Bøggild, Annie Nybroe, Lennart Larsen, Niels Larsen, Thomas Degel, Arne Larsen, Helle Krogaard 
Hansen (ref.) 
 
Afbud: Henrik Borch, Steen Hillebrecht, Anja Olsen, Michael Bernfeld, Claus Iversen, John Løvstrøm. 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. februar 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 
2. Regnskab og budget 

Under dette punkt forventes Niels Larsen at deltage. Se i øvrigt ovennævnte referat, der beskriver bestyrelsens 
ønsker for dokumentation til dette punkt. 
Annie: 
Vi skal stramme op på de poster i budgettet, hvor pengene er ved at være brugt. 
Pengene for Ynglingene : 
Der er indgået 16.000 kr. for salget af den hvide Yngling. Forsikringen bør være afmeldt. 
Den blå skulle have været overdraget til jul. Men det var ikke muligt på grund af vejret.  
Betaling vil foregå i forbindelse med overdragelsen, som vil blive genaftalt snarest. 
 
Fremover foreslås det, at der afsættes tydelige beløb pr fest til de fester, vi planlægger.  
Det blev besluttet, at der ekstraordinært bruges max. 5000kr til standerhejsningsfesten.  
 
I ungdomsafdelingen betales et gebyr på 1000kr/år pr person for at bruge en jolle. Optimisterne dog 500kr. Dette 
beløb formidler Thomas opkrævet snarest muligt. Niels afleverer en opdateret medlemsliste til Thomas. 
 
 

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

Næste kontorvagt er onsdag den 10 marts. Niels tager næste kontorvagt. 
 
Vedlagt bilag fra Thomas vedr. kick-off-møde. 
 

             Status fra de forskellige arrangementer, der er under forberedelse. 
 

• Kick off møde til standerhejsning 
 Forslag til bordfordeling: 

- 24-timers sejlads (John Gerricke) 
- Socialt liv i klubben med spisning, f.eks. søndag formiddagshyggesnak (Helle Krogaard Hansen) 
- Pinsetur: (Thomas Degel) 
- Pensionisttur: (Anja Olsen) 

• Bella Centeret, bådudstilling: der var ikke mange besøgende på den stand, hvor vi stod i et hjørne af centeret. 
• Der er pt. 50 tilmeldte til foredraget Bølger og Tryk, den 11. Marts 2010 
• Der er pt. 15 tilmeldte til VHF/DSC Kurset, som starter den 24. Marts 2010. 
• Førstehjælpskurset var der 20 deltagere til. 
• Torsdag d. 18 marts har sejlerskolen en aften om sejlteori 
• Torsdag d. 25 marts er der sæsonstart i sejlerskolen, hvor alle elever og instruktører mødes og fordeles på 
     bådene 
• På søndag er der tur i svømmehallen for ungdomsafdelingen, hvor der skal laves kæntringsøvelser 
• Skt.Hans aften plejer at blive arrangeret spontant i VSK alt afhængig af vejret 
 

 
 
 



4. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 

17. marts afholder Havnen generalforsamling på Egholmskolen, Vallensbæk.  
Et af punkterne på dagsordenen er helårsbeboelse på havnen. Her har Vallensbæk Kommune meldt ud, at  
det er ulovligt at bo i båden hele året. Der er sendt brev til helårsbeboerne. 
 
Kano/kajakklubben har planer om at sætte motionsudstyr op på havnen. Thomas opfordres til at koordinere 
klubbens planer med kajakklubben. 
  
 
 

5. Dansk Sejlunions generalforsamling (se indkaldelse samt bilag til generalforsamlingen findes her: 
http://www.sejlsport.dk/sw40261.asp). Jeg (Steen) kommer med kommentarer til punktet pr. mail inden 
bestyrelsesmødet 
 
Lennart deltager i DS generalforsamling. Hvis nogen har andre holdninger, end der er udtrykt i Steens oplæg, 
må de snakke med Steen/Lennart inden generalforsamlingen. 
 
Generelt vil det være en fordel, at bestyrelsen får bilag til møderne et par dage før mødet. 
 
 

6. Bordet rundt 
 

 Helle spurgte, om vi kunne tage en beslutning om en gastebørs 
 Bestyrelsen besluttede: 

- Vi skal have et notat på hjemmesiden om, at bestyrelsen skaber forbindelsen mellem både og gaster.  
- Annonceres i næste nyhedsbrev: gastebørs.  
- Ideen er at bådejere, der søger gaster, og sejlere, der ønsker at være gast sender en mail til sekretariatet, 

herefter rundsender Niels en mail – opdelt i båd søger gast / gast søger båd - til alle, der har vist interesse. 
Dette kontaktforum kan gælde både for tirsdagskapsejladserne og for andre sejlture. 

- Steen opretter også en facebook profil, til dette formål.  
- Tall Ships Race, det går fint med planlægningen. I april/maj holder Helle et infomøde for deltagerne, da det 

er for langt at tage til Ålborg til infoaften. Vi håber at sikkerhedskurset i Ålborg i juli bliver en realitet. 
 

Kenneth havde som aftalt forespurgt i SKB om, hvordan de holder socialt samvær i klubben om søndagen. 
- I Tutten laves der frokost den første søndag i måneden. 
- Der er ingen forhåndstilmelding, man møder bare op og betaler 50 kr  
- Medlemmerne skiftes til at stå for maden 
- De andre søndage i måneden er der kaffebord  
- Dette er en stor succes i SKB 
- Vi arbejder videre med denne ide i ungseniorudvalget. 
- I VSK vil vi indledningsvis på følgende søndage 11/4, 18/4 og 25/4 kl. 14, servere kaffe og kage for 20 kr.  

Alle der har tilknytning til VSK er hermed inviteret. Anni bager kage til 11/4. Vi er i juniorhuset. 
- Vi skal have dette initiativ med i næste nyhedsbrev og et notat på hjemmesiden 

 
 Thomas er ved at arrangere en sejltur med en af søværnets skibe for ungdomsafdelingen for de børn, der er  
 mindst 12 år.  
 
 Lennart er ved at etablere et samarbejde med Herslev Sejlklub. D. 15/3 besøger Lennart formanden for Herslev  
 Sejlklub. Tanken er, at VSK sejlskoleeleverne skal sejle og øve i Roskilde Fjord i HSSs både, og Herslev  
 sejlskoleeleverne, skal øve sejlads i vores både på havet hos os. 
 
 VSK’s sejlerskole er blevet certificeret af Dansk Sejlunion. Lennart har modtaget et fint certifikat, som skal 
 hænges op. 
 
 Der var stor ros til Erik Skipper Larsen for VSK årbog 2010. Den er virkelig flot. 
 
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:25 
Helle Krogaard Hansen, Referent. 


