
Referat  
 
fra bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00  
 
Tilstede: Steen, Annie, Rita, Michael, Claus, John og Anja (ref)      
 
 
Husk afbud til Annie!  
 
1. Godkendelse af referater fra møderne den 4. og 25. februar 2009 
 
Godkendt 
 
 
2. Budget v. Rita 
 
Halvårsstatus: restance 122.000. Rykkerproces sættes i gang. En del skyldes sent udskrevne giroindbetalinger til 
sejlerskoleeleverne. Rita gennemgår restancerne med Niels i morgen (16. April)  
 
Krabben indtægter er ikke så høje som de foregående år. Fortsætter tendensen, skal der spares seriøst op. 
 
Thomas laver liste over medlemmer i ungdomsafdelingen inkl. hvilke joller, de skal sejle, så opkrævningen kan gå ud 
inden sæsonstart.  
 
I lyset af den bekymrende økonomiske situation beslutter bestyrelsen at udsætte indkøb af ny båd til sejlerskolen til vi 
ved hvordan økonomien til byggeriet og evt. salg af ynglinge går. 
 
Rita taler med Lennart og Niels for at opklare indtægterne på sejlerskolen (her var der nogle uklarheder). 
 
På bestyrelsesmøde i juni skal bestyrelsen tage stilling til om målerbreve skal fornyes på sejlerskolens 806’ere. 
Medlemskontingent til Dansk Ynglinge Klub skal betales og herefter melder vi os straks ud. 
 
John undersøger om vi med fordel kan skifte forsikringsselskab. 
 
Budget er også på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.    
 

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

 
Næste kontorvagt er onsdag den 13. maj 2009 og den tager Steen. 
 
Standerhejsning den 25. April. Dåb af 10 joller. John handler ind til forloren skilpadde med æg og flutes. Anja, Rita og 
John står for madarrangementet på selve dagen. Vi forventer ca. 60 personer. Michael og Claus fylder baren op. 
Steen sørger for aftaler med borgmesteren, der kommer og døber jollerne. 
 
Pinsetur 1. Weekend i juni. John og Frank arrangerer. Husk tidligst mulig udmelding til medlemmerne. 

 
Pensionistsejlads. Borgmesteren er inviteret. Henning står for arrangementet. 

 
 

4. SFO-projektet 
 
Jollerne er leveret og de første er samlet. Status er 27 tilmeldinger. Kajakklubben køber 30 våddragter til projektet, der 
vil hænge til tørre under halvtag i materielgården (det sørger vi selv for). 
 
 

 



5. Ungdomsafdelingens forslag til strategi for fremtidige jolletyper samt forslag til budgettering efter antallet 
af ungdomsmedlemmer. 

 
Hvis ungdomsafdelingen beslutter sig, ikke at benytte Ynglingene har de grønt lys til at sætte dem til salg.  
Pengene fra salg går til klubben. 

 
 

6. Kapsejladser  
 
Udtagelsesstævne for OK-joller afvikles den 25. og 26. april. 
 
VM kører, men det er svært at skaffe sponsorer. 400.000 fra Sportseventdanmark.  Der mangler ca. 30.000 til at kunne 
finansiere TV-produktion. Steen nævner dette i det næste nyhedsbrev sammen med, at der søges efter medhjælpere. 
 
Vallensbæk Grand Prix er også så småt ved at blive løbet i gang. 
 
 
7. Status på klubhusrenoveringen 
 
Renoveringen har foreløbig kostet lige over 1. mio. Punktet afventer Arne. 
 
 
8. Sejlerskolen 
 
Da hverken Lennart eller Henrik deltog, blev dette punkt udskudt. 
 
 
9. Havnen  
 
Der har været tre ulykker på havnen i den seneste tid. Bestyrelsen opfordrer havnebestyrelsen til at kigge på 
muligheden for hjertestarter og flere redningskranse. 
 
Resten af punktet afventer næste møde. 
 
 
10. Bordet rundt 

Steen: Gulvtæppet skal renses. Lennart fra Krabben og sejlklubben deles om udgiften. 

Annie har sat en ovn i juniorhuset. Mangler plads til den. Claus finder plads. 

Rita: der er bestilt labels for at kunne sende vores blad til klubberne. Steen aftaler med Niels, hvilke klubber der sættes 
med på mailingslisten, da det vil være for dyrt at sende til alle. 

Rengøringsniveauet skal højnes. Steen taler med Lennart fra Krabben.  

Rita modtager ofte invitationer fra kommunen. Disse sendes videre til resten af bestyrelsen og Steen sender 
henvendelse til kommunen for at få rettet adresserne. 
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