
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 11. november kl. 19.00  
 
Til stede: Arne Larsen, Claus Iversen, Annie Nybroe, Michael Bernfeld, Lennart Larsen, John Løvstrøm, Rita Ambs, 
Steen Hillebrecht, Henrik Borch (ref.) samt som gæst Helle Kroggaard. 
       
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. Oktober 2009  
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 

 
2. Generalforsamling sidste forberedelser 

Alle bedes møde kl. 18:00 og forberede aftenen. 
Stemmesedler gøres klar af Rita jvfr. sidste bestyrelsesmødes foreslåede valg af kandidater. 
Steen sørger for PP-præsentation af bl.a. dagsorden. 

 
 

3. Kapsejladser  
Matchracestævner ?  
Jakob og Michael har svaret Jørgen Tjellesen, at VSK ikke ønsker at indgå kommittent til at være medarrangør 
af Matchrace stævner generelt. 
VSSC vil i sæson 2010 være vært for Firma DM kvalifikation samt Fleetrace for Match 28. 
 

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

Næste kontorvagt er onsdag den 9. december 2009. Udgår pga. middag med bestyrelsen. 
 
Andre aktiviteter:  
- Fastelavn: 

John Løvstrøm koordinerer fastelavns aktiviteten sammen med Frank og Lilo. Dato er fastsat til 
søndag den 14/2. 

- Pensionistsejlads – nye ansvarlige?   Arne tager kontakt til Kjeld Svensson og forespørger. 
- Status på annoncerede aktiviteter: 

o Vinsmagning: Der er d.d. 23 tilmeldte. Helle og Lennart koordinerer indkøb. 
o Øvrige aktiviteter – førstehjælp, sømandsskab mv. er annonceret på hjemmesiden. 
o Det blev besluttet, at tovværkskurser og sejlteori kursus gøres til åbne VSK arrangementer. Henrik 

publicerer dem på hjemmesiden. Tovværkskursus koster 100,- 
- Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
 
 

5. Salg og køb af både og joller samt andet. 
Status på løbende aktiviteter: 
Ynglinge: 
Lennart efterspørger tilsalg-skilt på Ynglinge. Steen vil tage billeder af begge Ynglinge, så Henrik kan 
lægge den hvide Yngling til salg på nettet. 
Skolebåde: 
Skolebådskøb af Banner 33 er gået i stå. Sælgeren ville ikke sælge båden alligevel med argument om, at der 
var utætheder ved kølen. Lennart ville gerne have udvidet budgettet, så der kan købes båd for mere end 
100.000,- idet det er svært at finde en ordentlig båd i god stand indenfor det nuværende budget. Bestyrelsen 
bemyndigede Lennart til evt. at finde lidt ekstra i sejlerskolens budget til den rigtige båd og fremlægge budget 
for formanden, så vi kan finde den rette båd - evt. gennem omrokering af planlagte investeringer i 2010. 
 
 
 
 
 



6. Havnen – orientering af havnebestyrelsesmedlemmerne 
- Hvordan gik generalforsamlingen? 
Arne, Lennart og Henrik fremlagde de væsentligste konklusioner fra den ekstraordinære generalforsamling i 
Havnen. Blandt andet, at et fremsat forslag om et administrativt samarbejde på tværs af klubberne – blandt 
andet med fælles kontingentopkrævning – blev afvist af VBK’s formand. Såfremt samarbejdet ikke kan 
etableres med alle klubber, vil Havnen ikke stå for opkrævningen. Dermed skal VSK fremover selv stå for 
kontingentopkrævningen. Referat fra generalforsamlingen forventes at udkomme i uge 47. 
 

 
7. Nyt fra VSSC 

Arne Larsen er trådt ud af VSSC’s bestyrelse. Steen efterlyser en evt. kandidat til afløsning for Arne. Arne 
mener dog ikke, at der er et udtalt behov, for at genplacere Arnes position lige med det samme. 
 
Steen orienterede om de øvrige forhold i VSSC og Arne redegjorde for de økonomiske forhold, hvilket vil blive 
præsenteret på generalforsamlingen af VSSCs formand. 
 

 
8. Bordet rundt 

Lennart:  
Har været på kursus i Vallensbæk Kommune. Lennart orienterede om kurset. Nærmere information om indhold 
og konklusion kan indhentes hos Lennart Larsen. 
 
Arne:  
Stillede spørgsmål om VSK er kommet på Facebook. Steen svarede at der er oprettet en VSK gruppe på 
Facebook, som alle kan melde sig ind i. Hvis enkelte skulle have problemer med at tilmelde sig gruppen, kan 
de kontakte formanden. 
Steen redegjorde for de markedføringsmæssige fordele, ved at VSK promoverer klubben så meget som muligt 
på så mange Internet-medier som muligt. 
 
Steen:  
VSK har modtaget tilbud fra Dansk Sejlunion om at komme med på bådudstillingen ”Både i Bella” i februar 
2010, hvor der blandt andet vil være fokus på sejlerskoler. Jørgen Tjellesen og Lennart Larsen vil deltage i 
planlægningsmøde med Dansk Sejlunion. 
 
Steen har modtaget mail fra Erik Skipper, som tilbyder at være vært ved en klubaften om emnet ”El ombord”. 
Arne nævner, at Helge Petersen også kan stå for dette – endda også med orientering om gas. Bestyrelsen vil 
overveje at inddrage Erik Skipper og/eller Helge Petersen til næste års aktivitetssæson, idet nuværende 
sæson er besat med aktiviteter. 
 
Steen orienterede fra en DS’ klubkonference, hvor han deltog som oplægsholder om vores søsports-FO. 
 
 
Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:20 
 
Referent: Henrik Borch 

 


