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Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 8. maj 2018
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Anton Zeuthen, Mads Ring Damgaard, Thomas Tuxen, Oddie
Johannesen, Karen Lyng (ref.) Afbud: Per Kåre Andersen og, Søren Holmark
Vicky Ralkov er trådt ud af bestyrelsen 4. april 2018.

1. Nyt fra formanden
Møde i SU, d.22. maj. Spørgsmål om hvor mange bådpladsejere VS præsenterer. Per og
Rikke arbejder med dette.
Mulighed for leje AF j/80 I Rungsted (KDY). Bestyrelsen arbejder videre med muligheden.
Henvendelse fra Jens Ive vedrørende badebroen på Sydstranden. Tomas Tuxen arbejder
med sagen og kommunikation med Jens Ive, da det hovedsagelig er surferne der bliver
generet af badebroen. Den foreslåede placering har Sejlklubben ”accepteret/anbefalet”,
som den bedste placering, hvis broen skal sættes op. Under alle omstændighed ser det
ud som om broen skal tage op om vinteren.
Havnens planer for Sydstranden – blandt andet fra havnekontoret/Tom ser gode ud, vi
følger arbejdet med forslagene, som først kan realiseres, når ændringen af bolværket er
helt færdig.
Rikke Blume Dam har tilbudt at arbejde som frivilligt med Klubbens medlemssystem, med
hjemmesiden og som webmaster.
”tilmeld” og ”frivillig” fungerer nu - der er p.t. modtaget 8 mails til Frivillig Banken.
Tursejler Foreningen i Kastrup besøger Klubben 19. maj til 21. maj., som sidste år, uden
gener for Klubbens øvrige medlemmer.
Sankt Hans Aften – lørdag d. 23. juni: Forslag om arrangement som i 2017, hvor der var
grill kl. 19.00. Formanden ønsker hjælp til praktiske opgaver.
Johanne er nu tilbage i havnen i god stand, efter et uheld tidligere på sæsonen.
Rengøring af klubhuset ændres til ugentligt i sommersæsonen. Desuden rengøres
indgangspartierne i klubhuset.
2. Nyt og status fra afdelingerne
Surferne: Thomas Tuxen og Anton Zeuthen er godt i gang. Masser af aktiviteter og
intro-kurser. Surf skolen er i gang med 6 tilmeldte, og der er styr på det. 14 nye
medlemmer. Lejeudstyr også i gang, flere interesserede. Skabene opryddes mere, og
manuel proces sikrer, at der bliver betalt.
Interesse for SUP fra optimist forældre. Pladsproblemer til grej løses sammen med
Havnen.
Låne RIB kommer i morgen. Permanent RIB kommer medio i juni.
Klubben mangler instruktører, der arbejdes med at finde flere.
De tidligere omtalte 50.000 kr. til grej er nu brugt til: 5 Supper, 4 surfbræt, 2 rigge og 5
padler. Veste og våddragter afventer behovet.
Kapsejlads: (Søren Holmark deltog ikke i mødet). Onsdagsmatch er i gang med
sædvanligt antal deltagere. Deltagelse i maj måned er gratis, og vi håber at dette kan få
flere til at deltage fremad. Tilrettelæggelse af J80 stævne, 25. – 26.august og Stelton
Cup, 1. oktober er allerede i gang.
Optimist: Oddie Johannesen: Alle optimist hold tirsdag, onsdag og torsdag er kommet i
gang, med 16 børn pr. dag, og stor opbakning fra forældrene.
Problemer med den ene RIB, James Bond blev diskuteret. RIB´en er ikke sejlklar blandt
andet pga. motorproblemer. Det blev besluttet, at problemet her og nu løses ved at leje
af RIB i en periode, indtil vi kan få en anden/sikker/nyere båd.
Oddie og Thomas indhenter priser på leje af RIB fra Skovshoved.
Oddie samarbejder med ShipShape i Rungsted om klubtøj. Tages op næste møde.
Sejlerskole: Karen Lyng: Sejlerskolen er startet 7. maj. Der er 28 elever og vi har 9
skippere.
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3 elever, som allerede har duelighedsbevis sejler i år på ”fortsætterkursus”.
Vi har desværre afvist 6 elever, da vi ikke har kunnet finde skippere til alle
H-Båden: Karen Lyng: H-båden er kommet i vandet – med hjælp fra 12 interesserede
brugere.
Bådsmand på H-båden er Rasmus Bentzen (tidligere elev på Sejlerskolen). Båden bruges
nu til Sejlerskole sejlads, og forsøg på at få den med i kapsejlads er i gang.
Tursejlerne: Klubtur 26. maj aflyses – da der ikke er kræfter i bestyrelsen til at
arrangere turen, og det ikke er lykkedes at få frivillige til at stå for arrangementet.
Der planlægges med en weekendtur den 1. – 2. september til Gilleleje.
Økonomi - status: Per Kaare Andersen (deltog ikke i mødet) Punktet tages på næste
1. Sejlsportsligaen – Mads Ring Damgaard: Mulighed for at låne en båd J80 fra Rungsted.
Kræver 10 personer, som er interesseret i dette. Måske kommer i gang i år – eller næste
år 2019.
2. Forretningsorden Karen Lyng: Forslag til forretningsorden tages op ved næste møde
3. Eventuelt
1. Køkkenfaciliteter. Service og spisepladser. Oddie og Karen
2. DIF og DGI’s foreningspulje er åbnet. Mads
3. Rengøring. Nu hver uge.
4. Bestyrelsesmøde- året ud. Næste møde er den 12. juni. Derefter lægges
kommende møder.

