
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub tirsdag den 13. januar 2008 kl. 19.00  
       
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 09. December 2008 
Referat fra sidste møde blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 
 

2. Sitecore-kursus for webmasteren 
Godkendt af bestyrelsen. 
 
 

3. VSKs årbog 
Deadline 12/1. Steen anmoder bestyrelsen om at aflevere input snarest. 
Det blev aftalt at VSK Grand Prix finder sted i Juni måned. Sommersejlads for kommunens børn bliver 28 juni 
til den 2. Juli. 
 

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

 
Næste kontorvagt er onsdag den 4. februar. 
John tager kontorvagten den 4. Februar I øvrigt enighed om at kontorvagten stryges. Vedkommende med 
kontorvagt møder blot 20 minutter før og sørger for kaffe og the samt borddækning – og at der er tændt for 
varmen her i vinterhalvåret. 
 
Vedr. sejlerskolen: 
- Eksamen på sejlerskolen finder sted den 26/9. Niels har booket VSK klubhus til eksamensdagen. 
- Sommerfest på sejlerskolen finder sted den 13/6. Lennart foreslår at bruge hallen og de udendørs arealer. 
  Claus skal lige checke om hallen er ledig. Lennart sender en mail til Claus. 
 
Vedr. ungdomsafdelingen 
Thomas vil gerne have, at der bliver gjort opmærksom på, at der er aktivitet i jolleafdelingen hele året. 
Der er løbetræning om søndagen og såfremt man ikke har tørdragt, kan man godt møde op alligevel. 
 
Glasfiberkursus – Arne har dato med 
Arne meddeler at det bliver den 7/3. Arne sender oplæg til hjemmesiden til Henrik. 
 
Motorkursus – Lennart har nyt med om arrangementet. 
Lennart vil gerne afholde motorkursus den 29/1. Lennart sender oplæg til hjemmesiden til Henrik.  
 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden. Fremover vil Arne sende 
opdateringer aktivitetskalenderen til Henrik. Så vil han lægge det på nettet.  
 
Lennart bad i øvrigt om, at brugerne af juniorhuset mødes i november for at fordele tider i huset. Mødetid 
aftales umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Deltagere: Claus, Thomas/David, Lennart, storjoller og Jørgen 
Tjellesen fra VSSC. 
 

5. Økonomi 
Rita gennemgik status for periode 1-4. Niels vil kigge på at få splittet klublokaleleje og depositum op således, 
at depositum bogføres på en statuskonto, så de ikke er blandet sammen i resultatopgørelsen.  
Lennart ønsker at købe ind hos Tempo Både i Ishøj Havn, i stedet for afdelingen i Greve. Rita skal bekræfte 
overfor Tempo Både, at VSK kan få oprettet en konto. Lennart orienteret Tempo og Rita. 
 
 

6. Seneste nyt fra VSSC 
Jørgen arbejder på forskellige tiltag, til at få sponsorer til VM og til VSSC samt på at få etableret ekstra 
aktiviteter udover det rent sejladsmæssige – herunder samarbejde med VKKC og en udbyder af 



lederuddannelser. Vedr. firma DM, så har BMW trukket sig som sponsor og det bliver tvivlsomt, om VSK kan 
afholde firma DM i 2009. Jørgen mangler ressourcer til at hjælpe med DM i Matchrace den 26/9. Lennart 
foreslår en ”annonce” på hjemmesiden, hvor Jørgen kan avertere efter ressourcer. 
 
 
 
 

 
7. Kapsejladser  

Claus foreslår at VSK afholder VM udtagelse for OK Jolle den 26. og 27. april. 
Bestyrelsen ser ingen hindring for dette og godkender forslaget. Der vil være mere end 30 joller repræsenteret 
ved stævnet. 
 
- Er datoen for Vallensbæk Grand Prix på plads?  
  Det blev aftalt at VSK Grand Prix kan finde sted i juni måned. 
- VM Finnjolle 
  Finn Gold Cup finder sted 3-11 juli. Unisafe har underskrevet sponsoraftale. Unisafe vil sponsere diverse 
  udstyr ifm. stævnet, bl.a. fem rib-gummibåde til selve stævnet, hvorefter vi beholder den ene i tre år til brug i 
klubben. 
 
- DM Matchrace 
  Finder sted 26/9. Se i øvrigt kommentar under punkt 6. 
 

 
 

8. Havnen  
Kassereren efterlyser en liste over havnens indskydere, så opdateringer kan iagttages og sammenholdes med 
VSK’s medlemsbase. Listen bedes udfærdiget en gang om måneden og afleveret til VSK. Thomas og Lennart 
tager det op med Tommy. 
 
Vedr. oprydning på jollepladsen, så vil VSK gerne assistere med at flytte joller rundt mv. Tommy bedes give 
besked når/hvis assistance ønskes. VSK ønsker at lygtepælen midt på jollepladsen fjernes eller flyttes til andet 
sted.  
 
 
 

9.  Bordet rundt 
 
Thomas:  
- Hvornår kan jolleafdelingen få adgang til hallen ? Der ønskes adgang fra februar måned.  
  Claus taler med Gråsælerne og giver Thomas besked om, hvornår og hvilken hal der kan disponeres over. 
 
Lennart:  
- Brug af juniorhuset. Der bør arrangeres et brugermøde hvor regler for booking af juniorhuset kan aftales. 
- Lennart har sendt invitation ud til Brøndby, Ishøj og SKB med forslag om at indlede et samarbejde klubberne 
  imellem. F.eks. på områderne navigation, undervisning i kapsejlads, uddannelse af instruktører mv. 
  Bestyrelsen foreslog at Lennart også kontakter Mosede og Hvidovre. 
- Lennart deltager i DS møde onsdag den 14/1 i Jyllinge for sejlerskoleledere mv. 
- Brug af Match 28. Lennart vil gerne vide hvad sejlerskolen skal betale for brug af bådene. Det foreslås at  
  VSSC stiller bådene til rådighed for Sejlerskolen uden vederlag, dog så det fremgår i VSSCs regnskab. 
- Ny skolebåd. Bestyrelsen mener at en båd i prislejet 90.000 kr. er realistisk. Lennart får frie hænder til at 
  vælge bådtype og model. Lennart har modtaget input vedr. bådtyper, der kunne være interessante. 
 
Claus: 
- Hvor står VSK med hensyn til Søren Holm ? Steen meddeler at Søren ikke har vendt tilbage på klubbens 
  henvendelse. 
 
John: 
- Referater på hjemmesiden. Steen svarer, at de findes der allerede – under bestyrelse. 



- Falck vil gerne komme og laver en demonstration af brandslukning og informere om sikkerhed til søs mv. 
  Bestyrelsen anerkender dette tiltag og John vil koordinere dette. 
 
Niels: 
- Efterlyser kode til DS hjemmeside ved booking af dommere mv. Arne mener at kende det og har meddelt 
  dette til Niels. Hvis ikke det virker, vil Arne undersøge hvad login er.  
 
 
 
Steen: 
- Steen har tidsplan vedr. søsports-FO. Herunder bl.a. arbejdet med ansøgninger til legater og fonde, sammen 
med Lone fra Kano /  Kajakklubben. Visse fonde søges gennem Dansk Sejlunion og Trygfonden. Børnene og 
forældre i FO’en på Egholmskolen bliver  orienteret i marts måned. Sejladser starter i begyndelsen af maj 
måned. 
 
- DS har generalforsamling lørdag den 21. Marts. Steen vil forsøge at få tid til at deltage. 
 
- Salg af 29’eren er ikke kommet videre. Steen forsøger igen at få sat gang i annonceringen igen. 
 

 
Bestyrelsesmøde afsluttet kl. 21:15 
HB/SRH 
 


