
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.00  
       
Tilstede: Steen, Lennart, Annie, Arne, Michael, Anja, Claus, Thomas. 
 

1. Godkendelse af referatet fra mødernet den 15. april 2009 
Godkendt. 
 

2. Budget 
Regnskab fra Rita. Omsætning fra Krabben vurderes bedre end frygtet. April og maj er ikke bogført i omdelte 
regnskab. Hvis vi holder udgiftsniveauet nede bør vi kunne gå ud af året med pæne tal. Administrationsudgifter 
diskuteres. forholdet mellem udgifter og opgaver synes at balancere, og det kan ikke forventes at bestyrelsen går ind 
og overtager administrative opgaver. Niveauet for service betragtes desuden som rimeligt. 
 
Lennart har brug for 10.000 kr. mere til jakker til instruktørerne. Sejlerskolens indtægter bliver ikke så høje som 
forventet fordi der ikke er instruktører nok. Der kunne komme flere både og elever på vandet, hvis der bare var flere 
instruktører. 
 
Ungdomsafdelingen har budgetteret med 10.000 til træner. Pengene skal bruges til at gøre noget ekstra for trænerne 
eller hente en elitesejler til en træning. Der kommer også lejeindtægter for leje af både. Når man melder sig til optimist 
skal man betale inden man sejler. Fremadrettet skal lejen falde samtidig med kontingentopkrævning. 
 
Arne kigger på glasfiberrep. af Hobien. 

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

Næste kontorvagt er onsdag den 10. juni 2009. Thomas. 
 
Pinsetur. Det plejer at foregå sådan at en masse både sejler til Køge og selv arrangerer med havnen dernede. det er 
John der står for arrangementet. 

 
Pensionistsejlads er Henning Carlsens arrangement.  

 
Andre aktiviteter: 24-timers sejlads 6.-7. juni. Lennarts arrangement. 
 
5. juni er der ”Kom og sejl” . Ungdomsafdelingen står for arrangementet. 
 
28. juni frokostmøde for hjælpere til Finnjolle VM.  

 
 

4. SFO-projektet 
25 børn på vandet i onsdags. Hver torsdag i juni er der SFO. Det foreslås at lave et bur til våddragterne.  

 
5. Ungdomsafdelingen: Forslag til strategi for fremtidige jolletyper samt forslag til budgettering efter 

antallet af ungdomsmedlemmer. 
 

Strategien, der blev udleveret på mødet har en fin balance mellem leg, socialt miljø og kapsejlads. Det kan suppleres 
med større fokus på kapsejlads med og mod andre klubber.   

 
Målsætningen for medlemstal er ikke store fordi det er svært at rekruttere.  
 
Bestyrelsen ønsker, at strategien ikke omtaler specifikke stævner og at strategien lægger større fokus på stævner. 
Klubben skal informere og opfordre forældre til at deltage i stævner. 
 



Salg af Ynglinge og Laser. Lennart tager sig af salget. 
 
Rita bedes sende Thomas liste over ungdomssejlerne. Thomas ønsker desuden overblik over forskellen på de 
forskellige kontingenttyper. 

 
6. Kapsejladser  

VM. Det kører godt. Vi har fået 100.000 fra Sportsåret 2009 til tv-produktion. 
 
 Vallensbæk Grand Prix. 20. og 21. juni. Juniorhuset bruges. Der er stort engagement i stævnet. 
  

 
7. Status på klubhusrenoveringen 

Der mangler meget lidt – nedløb og tagrender pga. tømreren gik konkurs. Der er fundet en ny tømrer. Budgettet holder.  
 

8. Sejlerskolen 
13. juni er der skolefest i hallen. 
Der er monteret ”Bade”-stiger på 806’erne på baggrund af problemer med bjergning af gaster, der er faldet i vandet. 
Bestyrelsen mener at der skal være stiger på Match 28’erne også. Steen taler med Jørgen om en løsning. 
 
Navigationsundervisningen skal drøftes med Preben. Bestyrelsen ønsker at eleverne kan omsætte teorien til praksis. 
 
Lennart sender evalueringsskema til eleverne.   
 
Indkøb af ny skolebåd. Poul Bøje, Alexander og Lennart har sat sig sammen og har kig på en Shipman 28 fra Ebeltoft 
og en Kingscruiser fra  Kerteminde. Det skal nok ikke være en langkølet båd. Der kigges videre. 
 

9. Havnen  
Man forsøger at lave mere orden på havnen. Det forsøges at få etableret et sted til stativer på højkant. 
 
Døren ind til herreomklædningen kan ikke låses. Tommy bliver løbende spurgt til en løsning. 
 
Steen har skrevet til VBKs formand, at vi holder Finnjolle VM i håb om at foregribe sure miner og hærværk på bådene. 
Telt forventes opstillet allerede til Vallensbæk Grand prix 20. 21. juni. 
 
Stenene foran havneindsejlingen skal markeres. 
 

10. Bordet rundt 
Sejlerskolen skal rydde op i sejlrummet. 
 
Lasermaster skal samles. 
 
Tirsdag er klubhuset til klubbens medlemmer. 
 
Præmieuddeling tirsdag. Der mangler krus. Arne bestiller. 
 
Der har været presse på SFO-projektet. Der er håb om at Bådmagasinet og Bådnyt også bringer artikler. 
 
Lennart melder afbud til næste betyrelsesmøde. 
 
Annie efterlyser hjælp til baren om tirsdagen.  

 


