
  Vallensbæk Sejlklub 

Referat for bestyrelsesmøde Onsdag 18. maj 2011 kl. 18:00 Ref. 2011-03b 

Tilstede 
Annie, Anja, Claus I., Kenneth, Arne, Søren (gæst), Claus A., Henrik, 

Lennart, Thomas, Niels, Michael (kl. 18:50). 

Fraværende Helle 

 

0. Søren Bo Christiansen (gæst) 

Søren Bo Christiansen var inviteret med til bestyrelsesmødet, idet Søren indenfor kort tid vil blive 

udvalgt som leder af Ungdomsafdelingen. Derfor var det formålstjenligt både for bestyrelsen og for 

Søren, at mødes og drøfte den aktuelle situation, samt forventningerne til denne sæson. Thomas 

og Søren vil i fremtiden i fællesskab tegne ungdomsafdelingen. 

 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøderne den 26. januar og 23. marts 2011 

Referaterne blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  

 

2. Økonomi – status på klubbens regnskab/budget 

Niels gennemgik regnskabet. Der er afvigelse på indtægten fra Krabben pga. periode udsving. 

Forventet resultat af Krabbes provenu - år til dato - er ca. 12.000 kr. bedre end budgetteret. Resten 

af VSK’s regnskab følger budget. Det forventes at økonomien samlet set vil holde sig inden for årets 

budget. Midler vedrørende talentcenteret hensættes til senere aktivering i forbindelse med opstart 

af aktiviteten, i henhold til det ansøgte formål (forberedelse til talentcenteret). 

 

3. Kommende aktiviteter - Input til klubkalender 

Status på kommende aktiviteter: 

• Pensionistsejlads 28/5 – Anja 

Planlægningen af arrangementet går godt. Der er afholdt møde i hjælpergruppen og alle 

opgaver blev fastlagt og bemandet. Der er fundet skippere til knap 100 pladser, hvilket 

forventes at dække det antal gæster der ønsker at komme ud og sejle. 

 

• Pinsetur 11-12/6 – Thomas 

Thomas har samlet en gruppe medlemmer, som sammen planlægger årets pinsetur, der i år 

går til Køge. Thomas leverer input til nyhedsbrevet til Henrik. 

 

• Skt. Hans Aften 23/6 – Anja 

Der bliver arrangeret åbent klubhus i år til Skt. Hans Aften. Til næste år, når Skt. Hans Aften 

falder på en lørdag, har Per Nielsen indvilget i at være med til at arrangere en større lidt mere 

officiel Skt. Hans fest. 

 

• Optimist landsholds træningslejr i efterårsferien – Thomas  

Thomas har fået en forespørgsel om Optimist landsholdet kan benytte Vallensbæk Sejlklubs og 

havnens faciliteter til at afholde en uges træningslejr i efterårsferien (Uge 42). Bestyrelsen 

bakkede op om arrangementet og meddelte Thomas ja til at melde positivt tilbage. Bestyrelsen 

ser det som en fremragende mulighed for både klubben og ungdomsafdelingen. 
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4. Orientering fra udvalgene 

• Forretningsudvalg - Anja Olsen 

Udvalget har afholdt et par møder. Økonomien er blevet kigget igennem, men udvalget har 

især været optaget af spørgsmålet om indkøb af nye joller til ungdomsafdelingen. Anja 

meddeler at udvalget fungerer godt og arbejder planmæssigt. 

 

 

• Sejlerskoleudvalg - Lennart Larsen 

Udsendelse af nyheder og information  vedr. sejlerskolen går til en kreds på ca. 100 personer, 

hvilket er et stort og bredt publikum. Lennart har fået tilkendegivelse fra instruktørerne om, at 

de gerne vil have en fleece jakke som ”instruktør gave”, i stedet for en foreslået redningsvest. 

Det bliver en marineblå fleecejakke med hætte, hvor der broderes emblem og ”Instruktør” på. 

Sejlerskoleudvalget har haft en konkret opgave, med at vurdere en opstået situation på 

sejlerskolen, hvor sejlerskolelederen og en instruktør har været uenige om placering af 

klubstanderen på skolebådene. Lennart meddelte at sejlerskoleudvalget har været effektive og 

har hjulpet med til, at belyse argumentationen i den konkrete sag og dermed være med til at 

afværge en unødig krise, hvor en dygtig instruktør evt. ville forlade sejlerskolen. 

 

 

• Ungdomsudvalg - Thomas Degel 

Sommertræningen er startet. Der er to 29’ere på vandet og der er potentiale til en ekstra 

besætning. Hobie Cat’en er desværre i dårlig stand og kan ikke sejle mere. Thomas kontakter 

Ole Rasmussen, som har doneret jollen til klubben, for at høre om de vil have den tilbage eller 

om klubben må sælge den. Den besætning der sejlede i Hobie Cat’en er flyttet til 29’er. Der er 

kommet 4 nye medlemmer i ungdomsafdelingen. De starter den først kommende torsdag. 

Thomas giver Niels besked om, at opsige Hobie Cat’ens forsikring. 

Ungdomsudvalget har udarbejdet en strategi for ungdomsarbejdet i klubben. Søren 

præsenterede kort strategien samt arbejdet og processen om den. Strategien rundsendes til 

bestyrelsen. Søren har kontakt til en ny potentiel træner til ungdomsafdelingen. Søren har 

møde med ham inden længe, hvor forventninger omkring aktivitets- og prisniveau skal 

fastlægges. Der var en kort diskussion vedr. indkøb af nye joller og der var ikke klarhed over 

økonomien omkring dette tiltag. Udvalget blev bedt om at drøfte og fortsætte diskussionen 

internt i udvalget. Udvalget arbejder på  at arrangere en Sommercamp for jollesejlere, hvor 

man mod honorar kan komme på en uges træning med professionel træner.  Søren Bo 

Christiansen og Thomas tegner udvalget internt og ekstern, i forbindelse med den forestående 

overlevering. 

 

 

• Storjolleudvalg - Kenneth Bøggild 

Der er 5 aktive Finn joller, 3 af dem er medlem af klubben, 2 træner med mod gebyr. 

Derudover er der en aktiv RS100 jolle og to aktive Hobie Cat. Der er en ny Finn jolle på vej. Der 

har været 6-8 joller med i vintertræningen, 3-4 Finn joller, en 505 jolle, en Wayfarer samt en 

Laser. Der er købt materiel for 2.500,- således  at jollesejlerne selv kan lægge bane ud. 
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• Talentudviklingsudvalg - Steen Hillebrecht (!)  

o Eksisterer dette udvalg stadig ? 

Anja nævnte, at det vil blive op til ungdomsudvalget at fortsætte arbejdet med 

talentudviklingen. Der var ikke umiddelbart nogen der kendte status på Steen Hillebrechts 

arbejde med talentudvikling. Ungdomsafdelingen vil tage kontakt til Steen for at drøfte de 

videre muligheder. 

 

 

• Kapsejladsudvalg - Michael Bernfeldt 

Der er styr på de arrangementer som skal afholdes i år. Udvalget arbejder på at kunne afholde 

et større stævne til næste år, som dækker flere klasser. Finn jolle, 505 jolle, A-Cat og muligvis 

Wayfarer er potentielle klasser til at deltage i et samlet stævne til næste år, den 2. weekend i 

september. Derudover har Hobie Cat klassen ikke svaret tilbage endnu. Udvalget arbejder på, 

at VSK skal være vært for stævner med bådklasser på ca. 10 mtr. og nedefter. Udvalget har 

arbejdet på at give VSK’s kapsejladsudvalg et navn og et logo. Navnet skulle være ”VSK Regatta” 

og logoet afledt af VSK’s nuværende logo. Udvalget har fået forespørgsel fra Steen Hillebrecht 

om udvalgte vil assistere med ressourcer til VSK Grand Prix. Udvalget svarer positivt tilbage til 

Steen. 

 

 

• Festudvalg - Anja Olsen 

Udvalget arbejder fint og har haft et godt resultat med Standerhejsningsfesten. 

 

 

• Grejudvalg – Claus Iversen 

3 VHF radioer skal til reparation og resten skal checkes og muligvis have nye batterier. Det 

gamle Statoil benzin kort er udløbet. Claus checker med Tommy om det nye anlæg vil kunne 

tage Mastercard. Hvis det er tilfældet har bestyrelsen godkendt, at der udstedes et Mastercard 

til at kunne købe brændstof på til klubbens både. 

Klubbens postkasser skal opsættes ude ved indkørslen til havnen. Annie indkøber en postkasse. 

5. Orientering fra VSSC bestyrelsen 

Der er kommet gang i salget af arrangementer i sejladscenteret. VSSC arbejder på markedsføring af 

centeret, bl.a. et nyt e-mail koncept som er udarbejdet i samarbejde med et reklamebureau. Der er 

Nordea Dag den 9. juni, som centeret skal afholde for Nordea og udvalgte kunder. Centeret skifter i 

nærmeste fremtid navn til Vallensbæk Sejladscenter. 

 

6. Orientering fra havnebestyrelsen 

Jan Marcussens ansættelse på time kontrakt, har bevirket at søsætningen er foregået mere 

smertefrit og der bliver sat flere både i vandet end tidligere. Det skyldes at der er blevet strammet 

op omkring rækkefølgen af søsætningen og at der tages flere hverdage i brug frem for weekender. 

Brian er blevet sygemeldt, men forventes tilbage på mandag. Tankanlæget skal bygges om, idet 

Statoil ikke længere understøtter betalingssystemet. Det nye system skulle være klar midt i juni. 
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Der er stor omsætning på havnepladser i øjeblikket. Der har været afholdt møde med Kano og 

Kajakklubben vedr. vandpolo banen. Havnen afventer Kajakklubben’s stillingtagen til om de vil 

betale for et antal pladser på N-broen der så nedlægges. 

 

7. Orientering fra Sejlerskolen 

• Evaluering af forårets aktiviteter. 

Lennart redegjorde for forårets aktiviteter i sejlerskolen. Alt er forløbet planmæssigt. 

Lennart foreslår at sejlerskolens produkter til næste år skal koste 2.000,- for at slippe for at 

opkræve gebyr for sejlteori og tovværkskursus. Bestyrelsen godkendte prisstigningen. 

 

  

8. Bordet rundt 

 

Lennart: 

Nyhedsbreve fra klubben tilgår ikke automatisk nye sejlerskole elever. Det blev besluttet at der på 

tilmeldingsformularen til sejlerskolen, skal indsættes mulighed for at afgive tilladelse til, at klubben 

må sende nyhedsbreve ud. 

 

Thomas / Søren:  

Der afholdes VSK Grand Prix torsdag den 2. juni. Søren og Steen Hillebrecht koordinerer 

arrangementet den assistance der skal bruges. 

 

Lennart: 

Sejlerskolen deltager i 24 timers kapsejlads den 4-5. juni og arrangerer en fælles sejlads til Limhamn 

den 18-19. juni. 

 

Michael: 

Michael afleverede en brochure til Thomas, vedr. nogen redskaber som det har været diskuteret at 

sætte op, til brug for fysisk træning. 

 

Anja:  

En rundspørge blandt bestyrelsen viste, at der er 8-9 medlemmer, som vil møder op til møde med 

Pantaenius og Jørgen Tjellesen den 1/6 kl. 19:00. Vedr. det fortsatte strategiarbejde. Anja har 

foreslået brug af en ekstern konsulent til at bistå med strategi udviklingen. 

 

  

Der bliver sendt nyhedsbrev ud torsdag den 26/5. Alle der har punkter til nyhedsbrevet bedes 

forfatte en kort tekst om deres input.  

- - o O o - - 

 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:20 

Referent: Henrik Borch 


