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Referat  
 
for ekstraordinært bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub onsdag den 25. februar 2009 kl. 19.00  
 
Deltagere: Arne Larsen, Claus Iversen, John Løvstrøm, Rita Ambs, Steen Hillebrecht, Henrik Borch, Michael 
Bernfeld og Thomas Degel. 
 

1. Økonomi 
Gennemgang af det fremsendte budget med afklaring af åbenstående spørgsmål og evt. tilføjelser 
Steen gennemgik det udsendte VSK-SFO Budget. Kajakklubben har midler til finansiering af 20 våddragter. 
 
 
 

2. Evt. finansieringsmodeller - herunder Henriks forslag om at inddrage VSSC i købet 
Steen har spurgt Niels, som ikke mener det kan lade sig gøre, at finansiere jolleindkøbet gennem VSSC. 
Arne mener heller ikke denne model kan anvendes, idet VSSC’s eventuelle fakturering af VSK for leje af 
bådene, vil skulle belægges med moms, og dermed falder ideen på, at der blot vil være tale om en 
likviditetsforskydning, og ikke en reel besparelse på momsbeløbet. 
 
 
 

3. Strategi for ungdomsarbejdet 
Alle: Rundbordsdiskussion om strategien i ungdomsafdelingen, brugen af joller samt fordeling af midler til 
afdelingen. Arne uddelte et bilag, med tanker omkring driften i ungdomsafdelingen. 
Det bemærkes, at man med egenbetalingen, kan få ekstra indtægt på brugen af nye joller fra DS ordningen. 
Arne mener, at den økonomiske situation for klubben nødvendiggør, at klubbens tilskud til 
ungdomsafdelingens drift, baseres på antallet af ungdomsmedlemmer. Det bør være et til tilskud fra klubben 
pr. medlem plus det kommunale tilskud klubben får. Klubbens tilskud bør fastlægges af bestyrelsen og 
herefter reguleres efter samme princip, som klubbens kontingenter. 
Ungdomsafdelingen opfordres til selv, at komme med forslag til afdelingens fremtidige fokusområder og 
strategi for jolle-/bådetyper med behørig hensyntagen til den økonomiske drift. 
 
 
 

4. SFO-projektets fremtid i klubben og samspil med ungdomsstrategien  
Det er bestyrelsens opfattelse at SFO projektet for en positiv effekt på ungdomsafdelingen, som forhåbentlig 
vil føre til en tilgang af medlemmer i klubben. 
 
 
 

5. Andet relateret til projektet  
Steen fremlagde et udkast til en brochure, som skal deles ud på Egholmskolen og dens tilknyttede SFO. 
Endvidere skal der produceres plakater til ophængning på skolen. Arne spurgte ind til hvad der sker, såfremt 
der bliver meget få unge i ordningen. Steen meddelte, at så vil kommunen udvide ordningen med unge fra 
andre skolers SFO i Vallensbæk Kommune. 
 
Arne fremlagde et forslag til ommøblering af juniorhuset, så de forskellige afdelinger får ”deres egen” 
afdeling. Ungdomsafd. bliver samlet, sejlerskolen bliver samlet og sejladscenteret bliver samlet. Arne mener 
at det er et projekt, som kan udføres af Gråsælerne i løbet af efteråret uden andre omkostninger end 
materialer, hvilket ikke er det store. 
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6. Endelig beslutning 
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre følgende indkøb til klubbens SFO ordning og ungdomsafdeling, som 
vist i nedenstående tabel: 

Indkøb via Dansk Sejlunion og Torm Joller 2009 ordningen: 

4 Feva Joller 137.980,00 

4 Feva Topcover 2.700,00 

4 Feva Jollevogne 5.880,00 

1 Repair Kit 2.000,00 

6 Tera Joller 69.990,00 

6 Tera Jollevogne 5.280,00 

Subtotal 223.830,00 
Tilskud fra Torm Joller 2009 
ordning -70.000,00 

I alt 153.830,00 

Tilskud fra DS -150.000,00 

Egenbetaling 3.830,00 

 
Drift af nye joller i SFO ordningen: 

Kasko-forsikring af 4 Feva joller 12.376,00 

Ansvarsforsikring af 6 Tera joller 1.242,00 

Pladsleje på land 4.800,00 

Reservedele + diverse 1.000,00 

I alt pr. år 19.418,00 

  

Indkøb af svømmeveste i 2009 1.500,00 

 
 
Mødet slut kl. 21:45. 
 
Referant: Henrik Borch 

 


