
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 10. juni 2009 kl. 19.00  

       
Tilstede: Annie, Arne, Michael, Claus, David, Rita, Henrik (referent).  
 

1. Godkendelse af referatet fra møde den 13 maj 2009 

Referatet er sendt for sent ud og kan derfor ikke godkendes af et antal bestyrelsesmedlemmer. Referatet 
godkendes på næste møde. Det henstilles til formanden, at referaterne sendes ud i bedre tid. 

 
2. Budget 

Kort status – især oversigt over indtægtssituationen. Fokus på større udsving og overblik. 
Gennemgang af regnskabssituationen baseret på budget og regnskab udsendt af kassereren inden 
bestyrelsesmødet. Af særlige forhold nævnes følgende: 
Det udleverede regnskab og budget viser budget for periode 0-12 og ikke 0-9 som står skrevet. 
4 personer mangler at betale kontingent til sejlerskolen. Rita sender navne til Lennart, som rykker skyldnerne. 

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

Næste kontorvagt er onsdag den 12. august 2009. 
Thomas Degel tager kontorvagten den 12. August. 
 
Andre aktiviteter? Første brainstorm vedr. vinterprogrammet. 
Planlægning af vinterprogrammet udsættes til næste møde.  
 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
Ungdomsafdelingen starter på mandag den 10. August 2009. 
 

4. Kapsejladser  
- VM 
Hjælpermøde planlægges til at finde sted søndag den 28. juni kl. 13 
Invitation udsendes på mail til de tilmeldte hjælpere. 
  
- Vallensbæk Grand Prix 
Ingen kommentarer  
 

5. Havnen herunder formandsmøde 
- Samarbejde om kontingentopkrævning 

Arne orienterede om det første tiltag til samarbejde klubberne imellem. Fremover vil Vallensbæk Havn 
stå for opkrævning af klubkontingenter sammen med havnekontingentet. Klubmedlemmer som ikke er 
indskydere i havnen vil fortsat blive opkrævet af klubberne selv. 
 

- Andet samarbejde klubberne imellem 
Der arbejdes på at styrke samarbejdet klubberne imellem på andre områder and administrationen. 
Detaljer om dette kan fås hos Arne. 
 

- Fremtidsvisioner for havn og klubber 
Formanden for havnen – Peter Ambs – har for havnens bestyrelse fremlagt en fremtidsvision for havnen 
og dens udvikling. Denne kan indhentes på havnens kontor. 
Arne vil sammen med Peter Ambs foretage en rundering på havnen for at VSK kan få afleveret deres 
budskab til havnen om hvad klubben ønsker for fremtiden. 
 

6. Kommunikationsprocedurer 
Behandles på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
 
 



7. Bordet rundt 

Annie: Det bemærkes, at der var manglende opbakning fra bestyrelsen til Pinse-turen 2009. Det må 
indskærpes, at arrangementer som VSK arrangerer med hjælp og organisation fra et eller flere medlemmer af 
bestyrelsen, skal prioriteres.  
 
David: Hobie-Cat reparationssættet er ikke kommet fra Frankrig endnu. Der er kun 1 besætning til 29’er for 
tiden. Det foreslås at klubbens anden 29’er pakkes væk så den ikke fylder op på jollepladsen. 
 
Rita: De bestyrelsesmedlemmer som endnu ikke har afleveret deres kontonummer, bedes sende dette til Rita 
snarest. 
 
Arne: Mødedisciplinen til bestyrelsesmøderne er blevet for slap. Det indskærpes, at bestyrelsesmedlemmerne 
prioriterer at komme til møderne, for at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. 
Det skal endvidere indskærpes at man skal melde afbud – gerne i god tid – og i hvert fald til Annie, som 
derefter kan regulere indkøb af forplejning til mødet, så det er afstemt med de fremmødte. 
 
Henrik: Ingen kommentarer 
 
Michael: Ingen kommentarer 
 
Claus: Bemærker at der i referatet fra sidste bestyrelsesmøde står, at stenene uden for havnen skal markeres. 
Dette vil ikke blive udført. VSK og havnen vil ikke påtage sig ansvar for afmærkning, som ikke er præcis, idet 
stenene ikke er positionsbestemt. 
Det bemærkes endvidere at låsen i døren til herreomklædningen ikke er lavet endnu. Arne meddeler, at dette 
er påtalt overfor havnen og Tommy vil snarest bestille reparatør.  
 
 
  
 
 

 

 


