
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 11.juni 2008 kl. 19.00 
 
Tilstede: Anne (deltids), Arne, Annie, Claus, Rasmus, John, Niels, Rita, 
Afbud fra: Steen, Jakob, Michael, Anja, Lennart,og Thomas 
 
       
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 14. maj  
Godkendt med følgende kommentarer: Punkt 3, indtægter er ikke bogført endnu skal rettes til ” 
indtægter er bogført men ikke realiserede” 

 
 

2. Næste års budget 
Der var ingen ændringer. 

 
 
 

3. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
Arrangement til Arnes kalender:  
Næste kontorvagt er onsdag den 13. august kl. 18.00 – 19.00. Den tager Niels 
 
Ud og sejl en dag den 5. juni Grundlovsdag. Lennart har ved mail til bestyrelsen, DS og Danboat udtrykt sin 
utilfredshed med opbakningen til arrangementet fra Danboat. 
 
Pensionistsejladsen den 7. Juni. Forløb som sædvanligt til stor tilfredshed for alle deltagere. 

 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
 

4. Seneste nyt fra VSSC 
 

5. VKSs jubilæum – VSK50  
Anne orienterer om fremdriften i festudvalgets arbejde – herunder foreløbigt budget til festen. 
 
Da Per Amok er blevet syg er der meget ekstra arbejde for festudvalget, men de sidste detaljer er på plads nu. 
Der er pt. solgt ca. 460 voksen- og 20 børnebilletter. Der afholdes reception i klubhuset kl. 14. 
 
Kapsejladser – seneste nyt 
Ingen nye informationer da både Jakob og Michael ikke er til stede. 

 
6. Indkøb af telt i samarbejde med kommunen.  

Der er indkøbt 3 telte i kommunen. 
 

 
7. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 

Niels har haft møde med Tommy og fået rettet op på medlemslisterne både for Bådklubben og VSK. Det 
betyder at vi får en del ekstra medlemmer.  

 
Det blev besluttet at vi skal rette en officiel henvendelse til Havnen vedrørende nøgler til jollepladsen og 
havnekranen. Alle klubbens jolleejere samt de medlemmer der har behov herfor skal have en nøgle.  
Ikke som rygtet siger, at det kun er havneindskydere der kan få en nøgle. 

 
8. Ansøgning fra Søværnets Sejlsportsudvalg om lån af vore Ynglinge:  

 
Det blev besluttet at de gerne må låne vore Ynglinge, men vi skal informere om standen på bådene, så de ikke 
senere bebrejder os, at bådene var for dårlige. Søværnet stiller selv med sejl. 
Jeg har efterfølgende givet Steen Rørbæk Jensen besked at de kan låne dem fra uge 33. 



 
9. Bordet rundt 

Annie udtrykte forundring og forargelse over at der i skrift blev brugt racistiske udtryk. Det bør man undgå i 
klubregi. 
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