
 
Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 12. juni 2018 
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Mads Ring Damgaard, Thomas Tuxen, Oddie Johannesen, Per Kåre 
Andersen, Søren Holmark, Karen Lyng (ref.), og Rikke Blume-Dam, som arbejder med klubbens 
hjemmeside, medlemsadministration m.v.  
Afbud: Anton Zeuthen 
 
1. Nyt fra formanden  

Møde i SU, 22.maj. Næste møde i efteråret. Referat er sendt til bestyrelsen. 
Sejlklubben har 150 bådejere. 
Havnebestyrelses møde. Referat findes på havnens hjemmesiden.  
Jørgen taler med værkstedsgruppen om oprydning. 
Nyt låse system med brik til skure. Per kontakter Mads, om muligheder, og tidsplan  
Besøg af Kastrup Sejlklub 19.5. Pinsen – de var glade og har meldt positivt tilbage.  
 

2. Nyt og status fra afdelingerne  
1. Surferne  

Det går godt. God aktivitet både i Surf og flest i sup.  
Vi kom fra 71 og er nu 103 medlemmer. 20 lejer grej. Flest sup. 
2 arrangementer med eksterne – det er gået godt, og det har givet god omtale af VS. 
Bådsmænd er i orden – alle med duelighedsbevis   
Meget positivt at der kommer til at ske noget på Sydstranden 

2. Kapsejlads 
Adgang til hjemmesiden er etableret. Resultatlister ligger nu på www.vedbaek-sejlklub.dk 
under Aftenmatch resultater 2018 
Mad betales via MobilePay. Deltagerne betaler drikkevarer via MobilePay. Fungerer fint. 
j80 kapsejlads: Bemanding af bureau. Karen spørger sejlerskolens elever. 
Stelton Cup: Afklaringer, som arrangørerne ønsker svar på fra bestyrelsen: 
Frivillige fra sejlerskolen? Karen spørger sejlerskole eleverne. Fungerede godt sidste år – og 
der er givet mulighed for at rekruttere som sidste år. 
Lørdags aften arrangement – middag i klubhuset.  NB. Catering 
Aktivitet: Tøj til alle medlemmer i Vedbæk Sejlklub tilbydes til pris – ShipShape skal 
håndtering løbende. Oddie samarbejder med ShipShape. 
Kran-bemanding – mangler  

3. Optimist 
Mange børn, mange aktiviteter, og mange på venteliste. Forslag om samarbejde med 
Søspejderne, som ikke har fuldt hus. Oddie taler med Søspejderne.  

4. Sejlerskole 
Masser af aktivitet på ”praktisk sejlads”. 9 skippere og 27 elever. Inklusiv 1 skipper med 3 
elever, som har ”videregående” hold, med fx spiler sejlads, kapsejler.  

5. Tursejlerne 
Arrangement tur til Gilleleje (Otto planlægger) (Jørgen) 1.-2. september 
Betales via MobilePay 66705.  
(Arrangementet er siden ændret til en endags tur, rundt om Hven) 

6. Status på økonomi  
Økonomien er god.  
Procedure for betaling af medlemskab og aktiviteter i VS blev drøftet, og der arbejdes 
videre med at få nemmere rutiner.  



 
Ny Rib leveres i juni til brug for Surf afdelingen 
 
 

3. Sejlsportsligaen og persondatapolitik/dataansvarlig– Mads 
Oplæg om Sejlsportsligaen sættes på Hjemmesiden og på Facebook. 10 personer er minimum 
deltagere. 
 
Persondatapolitik/dataansvarlig: Mads refererede oplæg. VS lægger s op ad DGI´s politik.  
 

4. Indkøb/leje af erstatning for RIB (James Bond) – Alle 
”James Bond” skal på pension. Enighed om, at reparation ikke er løsningen. (RIB’en er nu solgt til 
privat person). 
Vi lejer en rib mere for resten af sæsonen, for at være dækket ind i forhold til både surfere og 
optimister. Desuden søger vi midler til endnu en RIB. Forsøger at søge fonde eller sponsorer. 
 

5. Vedbæk Havnedag – søndag den 12. august – 9.00 – 17.00, 10 års jubilæum / Thomas 
Forslag til aktiviteter:  
Ønske om at kølbådene åbner mere op – fx se en kølbåd  
Surf og Sup giver den gas 
Sejlerskolen ”vis en båd – sejl en tur” 
Bold – på Sydstranden 
 

6. Sankthansaften – 23. juni – Jørgen 
Invitation er sendt til medlemmerne og kommer på hjemmesiden 
Jørgen og Mads står for arrangementet (Blev aflyst)  
 

7. Forretningsorden – Karen 
Arbejder videre i forhold til kommentarer fra mødet. 
 

8. Eventuelt 
1. Køkkenfaciliteter. Service og spisepladser  

Oddie køber nødvendigt til køkkenfaciliteter, så det kan bruges til optimist spisning. 
 

2. DIF og DGI’s foreningspulje er åbnet: Mads arbejder videre med det 
  

3. Borde og bænke på terrassen – på opfordring fra Kajakklubben.  
Thomas sørger for indkøb af 3 nye – og for mærkning med VS. 

 
4. Aftale med Ship Shape Rungsted – Oddie 

Oddie, Thomas, Mads aftaler tøjkøb til trænere, og evt. muligheder for køb af VS-tøj til alle. 
 

5. Plakat med VS-aktiviteter: Jørgen går videre med dette, sammen med Thomas 
 

6. Velkomstbrev til nye medlemmer: Rikke Blume-Dam arbejder videre med dette 
 

7. Næste Bestyrelsesmøde:  4. september kl.18.00  
 


