
Referat  
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 13. august 2008 kl. 19.00 
 
Til stede: Arne Larsen, Rasmus Krossa, Claus Iversen (fra ca. kl. 20), Rita Ambs, Michael Bernfeldt, Niels Larsen, 
Steen Hillebrecht 
 
Afbud fra: Lennart Larsen, Annie Nybroe, Jakob Nybroe, Thomas Degel, Anne Reusch, John Løvstrøm, Anja Olsen. 
       
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. juni  
Godkendt 

 
2. Næste års budget 

Beslutningen om Spækhuggerens fremtid udskydes til næste bestyrelsesmøde hvor Lennart er tilstede. Vi bør 
overveje investering i en anden båd. 
Sejlerskolebudget skal samtidig drøftes videre på næste bestyrelsesmøde, da der var en del tvivlsspørgsmål i 
forbindelse med det konkrete udkast. Steen og Rita taler med Lennart inden mødet for at skabe klarhed. 
 
I forbindelse med ungdomsafdelingens budget kom det frem, at vores Hobie 16 ikke er forsikret. Niels sørger 
for, at der bliver tegnet ansvarsforsikring. 
 
De endelige budgettal – hvor vi også satser på at inddrage finansieringen af klubhusrenoveringen - godkendes 
på næste bestyrelsesmøde. 

 
 

3. Udkast til ny aftale med Restaurant Krabben 
Bliver taget op igen på næste bestyrelsesmøde. Steen og Arne arbejder videre med aftalen – sammen med 
Erik Skipper. 
 

4. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
 
Næste kontorvagt er onsdag den 10. september 2008 kl. 18.00 – 19.00. 
Arne tager den 
 
Følgende aktiviteter arbejdes der videre med: 
 
 Sportssejlerskole 20. - 21. september – Tovholder fra Bestyrelsen: Rasmus (sammen med Jørgen T.) 
 YS3 - Lennart beslutter om vi skal have igen. 
 Klubaften: motorlære del 2: Steen kontakter Lennart evt. for ekstern underviser 
 Dagskursus: glasfiberreparationer – praktisk kursus, Arne underviser, Steen er tovholder 
 Kapsejladsregler: Steen kontakter Søren Badstue 
 Foredrag: Steen undersøger om det er muligt at få en fra Havhingsten til at holde foredrag. 
 Udflugt: til Stevnsfortet, Arne er tovholder 

  
 

5. Seneste nyt fra VSSC 
Der er godt gang i arrangementerne, og forventer at det løber rundt i år. 
Mangler ekstra både, derfor arbejdes der med forskellige strategier for at finde en fjerde båd med sponsor. 
 

6. Kapsejladser – seneste nyt 
Sidste tilmeldingsfrist til DM d. 13.8. Ca.  20 x X99, 15 x X79, 5 x A-cat og 16 x 505 er tilmeldt. 
Nordea sponsorer lidt mole-øl. 
Finn-jolle VM planlægning forløber planmæssigt. TV-aftale med DR er kommet på skrift. 
Unisafe sponserer rib-både – en af dem får vi lov til at beholde efter stævnet. Drøftelser om bredere 
sponsorsamarbejde. Det blev i den forbindelse foreslået, at man tilbyder Unisafe bådsponsorat til Match 28'er. 
Finansiering er næsten på plads, mangler 200.000 for at nå de 1.400.000.  
Men vi har endnu ikke hovedsponsor, hvilket der arbejdes på. 



 
7. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 

Orientering omkring nøgler til brug af havnens faciliteter. 
Havnen vil renovere flydebroen inden DM i slutningen af august. Enighed om at den trænger – også set i lyset 
af næste års VM. Især de stålbeslåede hjørner er stygge. Ønske om at få dem skærmet med fender eller dæk. 

 
8. Ansøgning fra Universitetes Studenter-Gymnastik  om lån af vore Ynglinge 

Det er OK for bestyrelsen, men forsikringsforhold skal undersøges. Og sejlklubben har mulighed for at lave 
reklame for klubben i forbindelse med lånet. 
 

9. Planlægning af bestyrelsesdag 
Da det blandt flere af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer er vanskeligt at afsætte en dag i weekenden, 
besluttede bestyrelsen at formanden i første omgang indkalder til et ekstraordinært temabestyrelsesmøde, 
hvor ungdomsafdelingen står på dagsordenen. Derfor udsender formanden snarest en indkaldelse af dette 
mødet til afholdelse  i slutningen af august eller i starten af september. 

 
10. Bordet rundt 
 Niels: Hvad koster det at leje klublokalet et par timer en hverdagsformiddag? Det halve i forhold til normalt, 

dvs. pt. 1000,- kr. 
 Claus: Kommunesejlads er blevet afholdt med stor succes. Godt arbejde Claus, Emil og Martin! 
 Steen: Kan Gråsælerne lave en overdækning af Optimistjollestativet?  
 Troels Lykke har lavet en artikel om optimisterne i Vallensbæk i Politiken 
 Rasmus: Afslutning for 29er sejlerne, to er taget til Oure, og har fået lovning på at låne en 29er til stævner hvis 

de tilmelder sig som VSK sejlere, og stævnegebyr bliver også betalt.  
 
14.08.08 
RKC/SRH 
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