
VSK bestyrelsesmøde 11-04-2013 

Deltagere Kenneth Bøggild – Næstformand 
Martin Glob – Sekretær 
Mogens Saigal – Kasserer 
Søren Christiansen – Bestyrelsesmedlem 
Peter Jensen – Suppleant 
 

Afbud Anja Olsen - Formand 
Ole. T. Steffensen – Bestyrelsesmedlem 
Henrik Borch – Suppleant 
 

Tid og sted VSK Klublokale kl. 17:30 – 21:30 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.  

Godkendt  

 

2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat fra seneste 

bestyrelsesmøde. 

Referat godkendt, dog skal der ansvarlig på de enkelte punkter og sekretær skal huske at 

uploade det til hjemmesiden. 

 

3. Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget. 

a. Økonomiopfølgning, med skitsering af udfordringer & muligheder. 

i. Refinansiering af VSK kassekredit. 

Bestyrelsen har behandlet henvendelsen fra Banken omkring vores agagement og 

har taget ad notam, at vores kredit Maks er reduceret og der søges en alternativ 

finansiering med bagkant den 31-03-2014. 

Bestyrelsen bemærker at der en nedgang i sejlerskoleaktiviter. 

   Bestyrelsen har modtaget et prognose der viser et forventet underskud på 35K 

b. Fordeling af opgaver vedrørende VSK økonomi. 

Bestyrelsen takker teamet og Rita i særdeleshed for hendes store indsats og arbejder på 

at finde en permanent løsning.  

4. Behandling af beslutningssager. 

a. Konstituering af bestyrelsen indtil VSK generalforsamling 2013. 

- Anja Olsen har valgt at forlade bestyrelsen i VSK pga. nye arbejdsmæssige opgaver. 

- Ole Steffensen har valgt at forlade bestyrelsen da han er blevet far. 

Næstformand Kenneth Bøggild overtager formandsposten indtil den ordinære 

generalforsamlingen 2013 med den resterende bestyrelses fulde opbakning. 



 

Formanden sidder fremover med i VSSC. 

 

Peter Jensen indtræder som bestyrelsesmedlem. 

 

b. Mødekalender indtil generalforsamlingen 2013. 

Bestyrelsesmøde. Mandag 13. maj 2013 

Bestyrelsesmøde. Mandag 03. juni 2013 

Intet møde i juli. 

Bestyrelsesmøde. Onsdag 14. august 2013 

Bestyrelsesmøde. Onsdag 11. september 2013 

Bestyrelsesmøde. Onsdag 9. oktober 2013 

Bestyrelsesmøde. Onsdag 6. november 2013 

Generalforsamling. Onsdag 6. november 2013 

 

c. Udlejningen af VSK klublokaler, prisfastsættelse og håndtering. 

Med sigte på at Krabben overtager håndteringen af klublokaleudlejning og slutrengøring 

hæves prisen til Kr. 3000,-  med Kr. 1000,- i depositum. 

Kenneth kontakter Lennart (Krabben) og Arne omkring samarbejdet.  

 

d. Sæsonens aktiviteter, herunder fokus på den kommende standerhejsning. 

Standerhejsning: Lørdag den 27/4 er kl. 14:00. Standerhejsning sammenkomsten sker i år 

i juniorhuset med ungdommen som vært. 

 

Pensionistsejlads. MS tager kontakt Peter Ambs omkring koordination af denne.  

 

Bestyrelsen tager kontakt til VBK omkring et evt.  samarbejde omkring 

pensionistsejladsen 

 

Festudvalget kontaktes omkring Skt. Hans. 

 

Andre kommende arrangementer: 

8/6 Kom og sejl – åben sejlads jolle 

17/8 Kom og sejl – åben sejlads jolle 

1/9 Torm dage (Anja) 

  

5. Sager til drøftelse. 

a. VSK sekretariat herunder hvordan ønsker vi at servicere klubbens medlemmer. 

Der bevilges en telefon med taletidskort til sekretariatet. 



b. Samarbejde med de øvrige klubber på havene, samt samarbejdet med havnen. 

Bestyrelsen vil undersøge muligheder for større samarbejde mellem klubberne på 

havnen. 

 

6. Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale fra udvalgene. 

Ingen bemærkninger 

7. Orientering fra sekretariatet og udvalg, herunder status på den forløbne sæsons 

medlemstilbud samt aktiviteter. 

a. Sejlerskolen status, herunder drøftes spørgsmål stillet fra sejlerskolen til bestyrelsen. 

Bestyrelsen hylder frivillighedsprincippet, men overlader ansvaret og beslutninger 

vedrørende lønnede instruktører til udvalgene. 

 

8. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.  

Der er kommet ny ungdomstræner Fillip Hansen der tager over efter Michelle Poulsen der skal på 

togt med Georg Stage 

 

 

 


