
  Vallensbæk Sejlklub 

Referat for bestyrelsesmøde Onsdag 24. august 2011 kl. 18:00 Ref. 2011-04 

Tilstede 
Anja, Kenneth, Arne, Niels (under økonomi), Claus I., 

Helle, Kenneth, Michael, Annie, Claus A. 
 

Fraværende Henrik  

  

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. maj 2011 

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 18. maj 2011 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi – status på klubbens regnskab/budget 

Det udsendte regnskab var næsten ajourført, idet forpagtningsafgiften manglede. Regnskabet 

udviste et overskud i størrelsesordenen 104.000 kr. og med øgede omkostninger til kopiering, 

kommende udgifter, så som øget vandafgift, trænerudgift til SFO ordning og en forventning til en 

stabil forpagtningsafgift for resten af året – forventes et lille overskud ved regnskabsårets 

afslutning. I forbindelse med SFO-ordninger forligger der en kontrakt med Træneren (Christian), 

Søren forelægger kontrakten på senere tidspunkt efter bestyrelsesmødet. 

 

Budget for 2011/2012 udarbejdes fa forretningsudvalget på separat møde, hvor samtlige udvalg 

meddeler deres budgetter.  

Forsikringer skal gennemgås for at sikre at vores materiel er tilstrækkeligt sikret. 

Der er øget fokus på udgifterne og alle giver besked til forretningsudvalget om udgifter udover 

budget. 

 

3. Kommende aktiviteter - Input til klubkalender 

Status på kommende aktiviteter: 
 

• Tormmedarbejderdag, 28. august 

Der er tilmeldt 19 voksne og 16 børn, hjælpere er indkaldt til aktiviteten. 

• DM for A-Cat, Hobiecat og 806, 3.-4. september 

A-Cat har desværre afmeldt deres deltagelse, de øvrige klasser har fortsat tilmeldt sig. 

Kapsejladsudvalget har haft udfordringer med at skaffe hjælpere og udsender mails. 

• Vestegnens naturdag, 11. september 

Anja og Søren undersøger muligheden for at deltage i aktiviteten, der er rettet mod familier 

på Vestegnen. 

• DM Matchrace, 23.-25. september 

Stævnet forventer tilmelding af 12-16 hold og 6 både vil være på vandet.  

• Optimist landsholds træningslejr i efterårsferien 20.-23. oktober 

Søren er tovholder på aktiviteten, der forventes 60 sejlere på vandet. Top 15 sejlere fra 

Sverige, Norge, Finland, Polen, Frankrig, Tyskland og Danmark er inviteret.  Søren indkalder 

til separat møde vedr. planlægning. 

• Skiferie for VSK medlemmer, uge 8,  2012 Zell am See, Østrig 

Anja, Kenneth og Claus A planlægger aktiviteten. 
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4. Orientering fra udvalgene 

• Forretningsudvalg - Anja Olsen 

Der arbejdes med budgettet, udvalgene kommer med deres budgetter senest d. 16. 

september. 

• Sejlerskoleudvalg - Lennart Larsen 

Lennart fremlagde forslag til teoriundervisning over 6 lørdage, der dækker pensum. Der var 

opbakning til forslaget. Preben Knudsen fortsætter teoriundervisning som hidtil idet han har 

accepteret at fortsætte endnu et år. Lennart ønskede at der var en skriftlig orientering fra 

udvalgene udsendt før bestyrelsesmøder sammen med regnskabet. 

• Ungdomsudvalg - Thomas Degel / Søren Christiansen 

Der er en tilvækst på 5 nye ungdomssejlere, der er 20 aktive sejlere i alt og 10 passive. 

I uge 26 var der kommunal sommersejlads, hvor der kom 1 nyt medlem ud af de 18 børn der 

deltog.  

I weekenden 20.-21. august var der kredsmesterskab og der deltog 10 sejlere fra VSK, hvor det 

blev til mesterskab i hhv. Tera og C-optimist. Næste event er Harboe-cup, 24.-25. september. 

Der er 5 instruktører til 2 ugentlige træningsdage og der arbejdes på at nå op på 8 instruktører 

så afløsning er mulig. Der er nedsat et Ungdomsudvalg af instruktører, forældre og sejlere. 

Tæt-på-ulykke i sommer; de implicerede sejlere og forældre har været i dialog og der er klarhed 

over de fejl som sejlerne har begået. Søren har indhentet sikkerhedsprocedurer fra Brøndby 

med henblik på at sikre VSK sikkerhedsprocedure og eventuelt udbygge vores procedurer. 

VHF-er under træning og andre aktiviteter på vandet skal sikres og Søren og Claus I. vil se på 

hvilke løsninger der er mulige således at sikkerheden øges. 

29-eren fra Hvidovre skal efter aftale med Hvidovre til Brøndby, overlevering sker senere i år. 

Søren ser at der er et stort arbejde med at gennemgå og lave status over materiel i forbindelse 

med forsikringsforhold. Søren sørger for at deltagelse i arbejdet med forsikringsoptimering, jf. 

punkt   

• Storjolleudvalg - Kenneth Bøggild 

Ingen indlæg. 

• Kapsejladsudvalg - Michael Bernfeldt 

Der er kommet en henvendelse fra OK-klubben om afholdelse af VM i uge 30, hvor 80-120 

joller forventes at deltage. Udvalget undersøger hvorvidt der kan skaffes hjælpere. 

Stor-DM  for joller/mindre kølbåde forventes afholdt i september 2012, deltagelse af OK, Finn 

og 5o5 joller er allerede på plads, andre klasser spørges. 

Der mangler generelt en RIP og gennemførelse af stævner, ungdomssejlads afhænger heraf. 

Ligeledes er VHF-ernes batteri-standtid ikke på højde med tidligere og vedligehold er påkrævet. 

• Festudvalg - Anja Olsen 

Standernedhalingsfest d. 29. oktober planlægges med udgangspunkt i sidste års fest.  

• Grejudvalg – Claus Iversen 

Udvalget bør udvides med flere personer, da opgaverne med vedligehold er mange. Det er 

svært at få meldinger om grej der skal vedligeholdelse og forslag om at opsætte en pc, så der 

mailes  til udvalget direkte efter fejl på udstyr og grej er opstået. Claus I. undersøger hvordan 

det kan ske.  

• Kasseren 

Annie gennemgik hvorledes bilag til regnskab efter stævner anvendes. 
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5. Orientering fra VSSC bestyrelsen 

Mailprogram til at understøtte marketing af centeret er iværksat.  

Næste bestyrelsesmøde er 27. august. 

Lugtgener fra grillen medfører at en mere egnet plads for opbevarelse af grillen er ønskeligt. 

Gråsælerne ser på opgaven. 

 

6. Orientering fra havnebestyrelsen  

Arne gennemgik sagen omkring Biksen, skriverierne, mødet med borgmesteren og den opbakning 

vi fik fra ham efter saglig gennemgang af sagen. 

Der opsættes snarest muligt nye kodelåse på samtlige døre hvor der tidligere var adgang via 

magnetkort.  

Der er fortsat tilsanding ved det ”grønne” molehoved. 

Turbøjen skal enten afmeldes eller genetableres, Lennart ser på opgaven. 

Næste bestyrelsesmøde er d. 5. oktober.  

 

7. Bordet rundt 

Intet til bordet rundt, udover hvad allerede er indsat under de foregående relevante punkter. 

 

- - o O o - - 

 

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 21:30 

Referent: Claus V. Andersen 

 


