
Referat 
 
for bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 14. maj 2008 kl. 19.00 
 
Tilstede: Anne, Arne, Annie, Jakob, Michael, Claus, Rasmus, John, Niels, Rita, Lennart, Steen, Thomas og Anja (ref.) 
 
       
 

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 9. april  
Godkendt 

 
 

2. Anmodning fra Krabben om udskiftning af tag over terrassen 
Brev fra Lennart 
Evt. reparationer af terrassen, som påligger VSK renoveres i forb. klubhuset til efteråret. Arne og Steen ser 
Lennarts aftale igennem inden der gives svar. Hvis det er vores ansvar ser vi på problemet med afdækning 
mod vandet. Ekstraudstyr er på Lennarts egen regning.  
 
Lennart ønsker desuden kortlås på toiletterne på 1. sal i klubhus. Bestyrelsen vil bede havnen sætte skilt op på 
klubhuset der henviser til havnens offentlige toiletter.  

 
 

3. Næste års budget 
Vi sætter budgetprocessen i gang, så vi til næste bestyrelsesmøde kan være klar med næste års 
budget. 
Rita: Indtægter er ikke bogført endnu. Steen: Vi må budgettere med at miste 25.000 ved udmeldinger. Vi 
forventer flere sponsorindtægter næste år. 
 
Sejlerskolen: næste år skal alle søventiler og slanger skiftes på skolebådene. Budgettet skal kun 
pristalsreguleres. Elevbetalingen skal sættes op til 1800 kr. for alle elever på sejlerskolen. 
 
Ungdomsafdelingen: Budgettet er overskredet hos optimisterne. Motor på post 5130 skal ikke på 
ungdomsafdelingen (motoren afskrives over 5 år). Der forventes ikke flere udgifter hos optimisterne resten af 
året. Sommerferieaktiviteterne hviler i sig selv.  
 
Budgettet for næste år skal indeholde trænerudgifter. Thomas og Rasmus gennemgår post 7701 og kommer 
med en tilbagemelding til næste bestyrelsesmøde. 
 
Kølbådsudvalg og følgebåde: næste år er regnskabet præget af Finnjolle VM. 
 
Fællesaktiviteter: kommentar til post 6050 – det er bluser i forb. med jubilæet. De skal deles ud ved 
arrangementer. Alle bestyrelsesmedlemmer, der er involveret i forskellige arrangementer opfordres til at 
uddele t-shirtsene til hjælpere og andre aktive.  
 
Endeligt input fra afdelingerne til næste års budget på næste bestyrelsesmøde! 

 
 
 

4. Kommende aktiviteter, Input til klubkalender – samt næste kontorvagt 
Arrangement til Arnes kalender: Torsdags-fællestræning med fællesspisning. Ungdomsafdelingen afholder 
svømmeprøver 5. April 2009  
 
Næste kontorvagt er onsdag den 11. juni 2008 kl. 18.00 – 19.00. Den tager John. 
 
Ud og sejl en dag den 5 juni Grundlovsdag. Lennart med-organiserer og har allerede planer for afvikling. Steen 
sørger for kommunikation til de af klubbens medlemmer der ønsker at melde sig og stiller båd til rådighed og 
øvrig kommunikation om arrangementet og Lennart sørger for tilmeldinger, instruktører og anden praktisk 
organisering. 



 
Pensionistsejladsen den 7. Juni. Der er styr på det. 
 
Vi er inviteret til sundhedsmesse 8. Juni. Thomas kigger på muligheden for at deltage. 
 
Sommerferiesejlads med optimisterne. Claus har fundet 3 hjælpere og har styr på det. 
 
 
Arne indhenter tilføjelser til klubkalenderen, så den kan lægges på hjemmesiden 
 

5. Seneste nyt fra VSSC 
Der er noget bedre gang i salget af event’ene i år. Man når 0-punktsomsætning. Hundige kommer næppe med 
i sejladscenteret i år. 
 

6. VKSs jubilæum – VSK50  
Anne og Steen orienterer om fremdriften i festudvalgets arbejde – herunder foreløbigt budget til festen. 
 
De sidste detaljer falder på plads nu. Der er pt. solgt 130 voksenbilletter og 20 børnebilletter er solgt. Der 
afholdes reception i klubhuset kl. 14. 
 

7. Kapsejladser – seneste nyt 
Finnjolle VM: Claus og Michael har været i Italien. Der afholdes møde med arrangementsgruppen den 26. maj. 
Der er indgået mundtlig aftale med DR om at sende fra VM hver aften. Når aftalen er på plads går 
sponsorjagten ind. Jørgen Tjellesen skal indrages / orienteres om sponsorstrategien. 
 
Der mangler hjælpere til stævne 28 – 31. august. Lennart spørger ud på sejlerskolen. 

 
8. Indkøb af telt i samarbejde med kommunen.  

Orientering siden sidst 
Der er pt. uklarhed om indkøb af teltene internt i kommunen. Arne tager kontakt til Kurt H. igen 
 

9. Nyt vedr. renovering af klubhuset 
Intet nyt indtil september. 

 
10. Orientering fra havnebestyrelsesmedlemmerne 

Steen opfordrer havnen til at melde ud, at medlemmer med restance selv skal tilvejebringe dokumentation for 
betalt kontingen i f.m. isætning af både. Vi har talt om dette tidligere i bestyrelsen og vi kan nu til stor glæde 
konstatere, at havnen har fulgt aftalen om ikke at sætte både i vandet, hvis kontingentet ikke er betalt. 
Betalingsservice er en mulighed for at sikre færre medlemmer i restance så indbetalingerne sker rettidig. Rita 
og Niels undersøger mulighederne til næste møde. 

 
11. Bordet rundt 

Lennart: på lørdag kommer marinehjemmeværnet og sejler 806. Der købes nye flag til bådene. 
 
Rita: er kassér på sidste sæson. 
 
Michael: foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe der udvikler strategi for Vallensbæk som storjolleklub. 
Michael indkalder til møde i gruppen, hvor bl.a. formanden gerne deltager. 
 
Steen foreslår, at vi holder et bestyrelsesseminar efter sommerferien hvor vi drøfter, hvordan det går osv. Han 
sørger selv for indkaldelse. 
 
Thomas: er der nogen der trænger til et speedbådskort? I øjeblikket er der 6 pers. Vi har brug for folk i 
ungdomsafdelingen. 
 
Steen: kontakt til kommunen om ”SøSFO” i håb om at få flere ressourcer til klubben.  
 
Steen har tilbudt Troels Lykke  historier fra ”kom og sejl” og multi DM. 
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