
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 11. november 2008 kl. 19.00 
 
Tilstede: David, Michael, Thomas, Anne, John, Rasmus, Steen, Rita, Annie, Jakob, Arne, Henrik, Anja (ref.) 
       
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 7. oktober 
 Godkendt 
 

2. Praktisk planlægning af generalforsamlingen 
 Stemmesedler -Laver Rita. Hun og John udleverer dem også til generalforsamlingen. 

 
 Medlemslister - Har Niels – printes ud – herunder en liste over indskydere og hvem der er i restance. 

 
 Projektor - Henter Steen og laver powerpoint (han får input fra Rita til regnskabet og fra Steen Hansen om 

havnen og evt. Erik Skipper om VSSC. 
 

 Drikkevarer - Tjekker Niels. Annie, John og Rita servicerer i pausen 
 

 Opstilling af stole -  Vi mødes kl. 18.30 og gør klar 
 

 Præsentation af dagsorden og forslag - Helge stiller op som dirigent, Steen gennemgår forløb med ham og 
laver drejebog 

 
 Andet? - Mikrofon ved Claus noget om. Vi køber et stativ til mikrofonen, hvis prisen er rimelig. (Det sørger 

Steen for). 
 
 

3. Orientering om SFO-projektet 
Der har været afholdt et arbejdsmøde i projektgruppen. Projektet er sendt til kommunens styregruppe. Meldingerne 
fra kommunen er positive. Vi går i gang med fondsansøgninger. Steen holder møde med breddekonsulent i næste 
uge. 150.000 fra Dansk sejlunion er sikret til køb af materiel. 
 
Maj-juni er pilotprojektfase. SFO'en bliver 1 dag om ugen. Kommunernes SFO stiller med to medarbejdere. Vi 
leverer 1 medarbejder og kajakklubben ligeledes. Kommunen betaler medarbejdere. Steen har talt med Martin 
Hestbæk, der er interesseret i at være med til at løbe projektet i gang. 
Fuld skala sæson 2010.  
 
Sejlerugen – kommunens sommeraktivitet – sidste uge af juni. Thomas D. kan ikke deltage. Der skal findes en 
tovholder.  

 
4. Salg af Spækhuggeren og 29'eren 
30.000 er budt, hvilket accepteres af bestyrelsen. 
 
29'eren sælges og pengene øremærkes indkøb af 29'er el.lign. når behovet er der. Rasmus sørger for tekst, Steen 
sørger for annoncering. 

 
5. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
Vinaftenene er næsten fuldt booket. 
Der er 5 pladser tilbage til turen til Stevnsfortet. 
 
Hele november mandag og tirsdag er der teori – navigation i sejlerskolen.  
 
I ungdomsafdelingen sejles der hver søndag kl. 12. De joller der skal sejle hele året skal helårsforsikres. Thomas 
indberetter, hvilke joller der er tale om til Niels og Rita, der kontakter forsikringen. 
 
Arnes glasfiberkursus skemalægges på næste møde. Arne mødes med forventninger om et udspil. 



 
Næste kontorvagt er tirsdag den 9. december 2008 kl. 18.00 – 19.00. Den må vi tage fra Restaurant Krabben, hvor 
der er middag for bestyrelsen. 
 
Seneste nyt fra VSSC 
Sejladscenteret kommer ud med et lille overskud. Naboklubberne er spurgt om samarbejde. Brøndby kan ikke 
umiddelbart se M28'eren som en del af deres strategi.  
Vallensbæk sejlklub afholder firma DM hvis det kan gennemføres næste år. 
 
Vi er blevet spurgt om vi kan afholde U 23 matchrace. Vi har ikke ressourcer til at afholde stævnet i 2009. 
 
6. Kapsejladser 
Sport Event Denmark: Vi kan aflevere ansøgning nu. Hvor meget støtte vi kan få, afgøres på møde 19. dec. 
 
Unisafe: Jakob har et møde med dem den 20. november. Forventning er, at de stiller gummibåde til rådighed. Håb 
om mere... 
 
De første fondsansøgninger er sendt afsted. Skal koordineres med Steen og sejlsports-FO. 

 
7. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne/stillingtagen til artiklen i Porten om tvunget 

medlemsskab 
Artikel skrevet med udtalelser af professor argumenterer for, at den ordning med tvungent medlemskab af 
sejlklubben er ulovlig, fordi der er kommunal engagement. Dansk sejlunion er uenig. Argument mod professorens 
synspunkt er, er bl.a. at sejlklubbens medlemmer har opført havnens anlæg. Det er havnen (og ikke sejlklubben) 
der har besluttet det tvungne medlemskab. Der er ingen grund til at ændre vedtægter før sagen er afgjort ved 
domstol. Kommunens jurister og jurister fra DIF kigger på sagen i øjeblikket. Holdningen på generalforsamlingen 
er, at sagen afgøres ved domstol. Tommy opfordres kraftigt til ikke at diskutere sagen med medlemmerne. Indtil 
andet skal havnen holde sig til vedtægterne. 
 
8. Bordet rundt 
Årspublikation 2009. Arbejdet skal i gang. 
 
Sekretæren laver mødeplan til næste bestyrelsesmøde. 
 
Afbud til bestyrelsesmøde sendes også til Annie. 
 
Jakob er fraværende fra slut januar og hele februar. 
 
Renovering af klubhuset forventes færdig til 1. maj 2009. Elradiatorer erstattes af varmepumper. 
 
Jolleafdelingen er kommet godt i gang. Der var 16 både på vandet i lørdags. Jonas Høgh er træner. 
 
Ungdomsafdeling er også godt i gang. Brøndby ligger en båd her i havnen. Hundige skal gerne med ud og sejle 
når deres udstyr er reetableret. Thomas bliver sandsynligvis kredsungdomsformand. Dato for Vallensbæk 
Grandprix skal meldes ud snarest.  
 
Hjemmesidekursus flyttes til den 9. december 17.00-19.00 
 
Rasmus er udnævnt til national opmand for matchrace. Tillykke.  
 
AO/SRH 11/19 nov.08. 
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