
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 13. februar 2008 kl. 19.00 
 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 9. januar. 
Sidste referat: Godkendt 
 

2. Medlemsrekruttering  
TD fremlagde profilbrochure, og bestyrelsen kommenterede. Kontantrabatter er ikke gjort endnu 
 

3. VKSs jubilæum – VSK50  
Jubilæum: Steen informerede fra gruppens arbejde. Det blev besluttet at holde prisen på middagen på 149,99 
kr. for voksne og 50 kr. for børn. Der satset fortsat på at få arrangementet til at løbe rundt inden for budgettet, 
men beslutningen indebærer, at klubben garanterer for de 30 kr. pr. medlem, der ydes som tilskud til maden 
(for voksne).  
Arne står for arrangement af receptionen om eftermiddagen.  
Der bliver produceret kvalitets-t-shirts med jubilæumslogo til de aktive medlemmer samt for de øvrige, der kan 
købe dem.  

 
4. Finn-VM 

Jakob og Michael orienterede om fremdriften i planlægningen.. De rejser i maj til Italien for at følge EM. 
godkendte et rejsebudget på ca. 10.000 kr. 
 
De orienterede desuden om fælles DM-arrangementet, der mht. antal deltagere er større end Finn-DM. Der 
mangler frivillige. Der mangler også et telt. 
 

5. Hjemmesiden 
Det er lykkedes siden sidste B-møde at få en velfungerende ny side op at køre. Rasmus, der har stået for det 
store arbejde, forklarede om tankerne bag opbygningen og opfordrede til at overholde typografien på alle 
siderne. Steen supplerede med at opfordre til at alle lægger nyheder og aktiviteter på siden, så vi sikrer, at den 
er så levende som muligt. 
 

6. Budgetopfølgning 
Niels omdelte (i Ritas fravær) regnskab og budget. Han oplyste, at der i forbindelse med udsendelse af 
kontingentopkrævninger er indgået en række udmeldinger – flere med dokumentation for, at udmeldingen er 
sket før tidsfristen. Dermed bliver der en mindre afvigelse i forhold til budgettet. I det samlede billede indgår, at 
klubben har optaget en del flere medlemmer, end der har meldt sig ud. 
 

7. Indkøb af ny påhængsmotor til vores RIB-båd. 
Vi har fået tilbud på 36.000 kr. på reparation af Yamaha-motoren, der er ti år gammel, og som ikke har været 
godt nok vedligeholdt, mens den blev brugt af Team Danmark. Bestyrelsen er enig om at reparation ikke kan 
betale sig. Samtidig er Tender-båden lettere underforsynet mht. til motorisering. Det blev derfor besluttet at 
anskaffe en ny 70 hestes Suzuki motor, der pt. sælges til kampagnepris, der ligger lige omkr. listeprisen på en 
50 hestes. Niels ansøger DS om rentefrit lån. Claus kigger på bådmessen omkring evt. messetilbud. Claus 
køber samtidig en 25-hestes til den ene dory, som der er budgetteret til på ungdomsafdelingens budget. 
Tilbudspriserne for de to motorer er hhv. 56.995 kr. og 28.695 kr. 
 

8. Orientering om mødet med VSSC vedr. sportssejlerskolen umiddelbart før bestyrelsesmødet 
Vi laver et sportssejlerkursus med tirsdags-kapsejlerne som målgruppe for 1495,- kr. for DS-kredsens 
medlemmer a 2 week-enders varighed. Det ligger i VSK regi. 

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

Arne lægger aktivitetsplan på hjemmesiden og bestyrelsesmedlemmerne kommer m. evt. ændringer eller 
tilføjelser. 
Lennart efterlyste fællesplanlægningskalenderen i juniorhuset. Niels sørger for at indkøbe ny kalender, 
ophængning samt orientering til Jørgen mht. planlægningsrutiner i forhold til lokalerne i juniorhuset. 
Lennart planlægger starten af sejlerskolen, og ændrer betalingsbetingelserne til fuld betaling ved tilmelding, 



med fleksibel tilbagebetaling 
 
Standerhejsning: 26. april kl. 14. Arne er tovholder. 
 
Claus tager næste kontorvagt. 

 
10. Opsamling på rygerkabinediskussionen via mail 

Arne foreslog et permanent rygerum/-kabine etableret i forbindelse med renoveringen. 
Lennart anslår at have mistet 80.000 kr. i januar pga. rygende gæster er blevet væk. 

 
Som en midlertidig løsning vedtog bestyrelsen at tillade opstilling af en rygekabine i området under trappen 
indtil en ombygning giver mulighed for en permanent løsning. Thomas D. ønskede sin modstand noteret i 
referatet 
 

11. Bordet rundt 
- Michael: Vi har accepteret tilbud fra Eduard på ombygning af dametoilet i stuen, på ca. 114.000 kr. 
- Rasmus: Dokumentationen for ”ungdomsvenlig sejlklub” skal opdateres. Rasmus er tovholder. 
- Rasmus: Jeg tager et år mere, og så stopper jeg i ungdomsafdelingen. 
- Rasmus: Jeg har spurgt DS om en 29er træner, da vi mangler en. 
- Lennart: Yachtskipper 3 eksamen 5. April. Juniorhuset bookes til den 4. til opsamling. 

 
13. februar 2008 
Thomas Degel 
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