
 
 
 
Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 4. september 2018 
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Thomas Tuxen, Oddie Johannesen, Per Kåre Andersen, Søren Holmark 
Afbud: Anton Zeuthen, Mads Ring Damgaard, Karen Lyng, Rikke Blume-Dam 
 
Beretning fra beachvolley stævne og DM for J/80 i weekenden 25/26 august   
Danmarksmesterskabet for J/80’ere i weekenden 25-26/8 forløb meget fint med 20 startende både og 80 
glade kapsejlere. Der blev sejlet 9 sejladser, og mange medlemmer af klubben var med til at sikre en god 
afvikling til vands og på land. (Søren) 
Beach volley stævnet d. 25/8 var en stor succes. 12 hold á 3 mand deltog, og der blev både hygget til musik 
på terrassen og spillet beach volley til den helt store guldmedalje hele dagen. Sejren gik til hjemmeholdet 
Team Thomas fra Vedbæk. (Thomas) 
 
Nyt fra formanden 
Vedbæk Havnedag. VS godt og synligt repræsenteret med Surf – SUP – H Båd og sejlerskolen.  
Bænke på terrassen er nu mærket: VS 
James Bond er solgt og en RIB er lejet af Skovshoved Sejlklub frem til 15. oktober 
Klubkonference 16-17 november. Bestyrelsen deltager og tilmelder sig individuelt 
Rundt om Ven 1.september. 7 både deltog med over 25 deltagere - efterfølgende grill aften med højt 
humør. 
Næste møde i HB 20. november. Input til Klaus Gude 
 
Nyt og status fra afdelingerne  
Surferne – Thomas 
Sommeren har været helt fantastisk med masser af god SUP og windsurf aktivitet på vandet, beach volley 
på stranden og ikke mindst hygge på terrassen samt i klubhuset.  
Surfklubben har fået tilgang af en masse nye medlemmer inden for både SUP og windsurf på tværs af alle 
aldersgrupper, og medlemstallet er nu på over 130 sammenlignet med 71 medlemmer primo året. 
Surfskolen er ligeledes kommet rigtig godt i gang igen med pt. 34 deltagere, hvoraf rigtig mange er blevet 
bidt af vandsporten og efterfølgende har meldt sig ind.   
Udlejning af SUP og windsurf udstyr har også fungeret rigtig godt og bidraget til at få en masse ud på 
vandet. Alle SUP og windsurf skabe er udlejet og ventelisten vokser stødt. 
Alt i alt, en super sommer med rigtig god vind i sejlene. Det bevirker dog også, at der åbenlyst er behov for 
mere udstyr, opbevaringsplads samt god instruktørkapacitet. Det er klare prioriteter fremadrettet. 
Surferne ønsker adgang til værkstedet til reparation af brædder 
 
Kapsejlads herunder Stelton Cup – Søren 
Forberedelserne til klubbens store traditionsrige Stelton Cup søndag den 7/10 forløber planmæssigt, og 
også her er der mange medlemmer som gør et stort frivilligt arbejde. Klubmesterskabet for kølbåde 
afholdes lørdag den 22/9 med efterfølgende middag, hvis der er tilslutning hertil. 
Klubbens 3 RIB’er reserveres til Stelton-weekenden; VHF-radioer ligeså 
 



Optimist – Oddie 
Vi har 38 optimistbørn, 50 børn igennem ugen da 12 af børnene træner 2 x om ugen. I denne uge har vi 
valgt at tage 6 nye børn ind fra ventelisten, dvs. vi kommer op på 44 optimistbørn og vil have 56 børn 
igennem ugen som træner tirsdag, onsdag og torsdag 16:45-19:45/20:00 

• Det går forrygende godt. Børnene bliver bedre sejlere for hver gang og lærer noget nyt hele tiden 
• Vi har er super stærkt trænerteam, som synes at de har verdens fedeste arbejdsplads. 
• Vi har lige afholdt et meget vellykket klubmesterskab. Jonathan Johannesen vandt U12, Ellen Smitt 

vandt U10 og så fandt vi også en vinder for de helt små, Mads Smitt 😊  
• I sidste uge havde vi besøg af 5 dygtigste sejlere fra Skovshoved Sejlklub (SKS) og ugen inden 

besøgte 5 af vores bedste sejlerbørn SKS. Altid dejligt med en venskabsklub 😊 
• Vi har allerede fået 1 A sejler og 4 B sejlere og flere som deltager til konkurrencer landet over.  
• Lake Garda 2019. Vi forventer 10 børn + deres familier deltager 
• Vintertræning for A/B sejleren vil vi slå os sammen med KDY og YF. Vi tilbyder også vinter-

tørtræning i klubben hver søndag frem til 1 maj. 
• Optimistafdelingen har et stort ønske om at få mere plads på parkeringspladsen til vores joller og 

stativer og vi har seriøse pladsmangler i omklædnings rummene 
• Vi bliver nødt til at sætte træningsgebyr + jolleleje op i pris for 2019. 
• Ny RIB (hvad med to nye RIB for samme pris) 
• Efter optimist vil vi fra 2020 kunne tilbyde Zoom 8 træning i VS. Vi skal bare finde en ildsjæl som vil 

være tovholder for det 
• Vi har 26 børn på ventelisten  
• Vi regner med at kunne tilbyde 12-16 nye børn fra ventelisten ind til foråret, hvis en af forældrene 

som jeg har snakket med, vil tage opgaven og åbne op for optimisttræning om mandagen 16:45-
19:45/20:00 

 
Sejlerskolen – Karen 
Vi slutter sæsonen med prøve i praktisk sejlads d. 30. september. 
Vi har 8 elever, der skal til prøve og 14 har tilkendegivet at de ønsker at deltage i praktisk én sæson mere. 
(det er også det, vi anbefaler.) 
Vi har allerede 11, som har tilmeldt og betalt for Navigations undervisningen, som starter 6. november og 
går ind i det nye år, 
Ca. 15 tirsdage. 
Henrik Åxman, Tine Jönsson, og Niels Ebbehøj har sagt ja til at undervise, ligesom sidste år. 
Vi fik god respons fra eleverne sidste år – med at have forskellige undervisere.  
Og da de i øvrigt lavede nyt undervisningsmateriale er det en god idé at bruge samme model igen. 
 
Tursejlerne – Jørgen 
Seneste arrangement var Rundt om Ven den 1. september. Planlægger et lignende arrangement primo den 
nye sæson. 
 
Status på økonomi – Per 
Nogle hovedtal: 
Antal medlemmer pr. 1/9.2018 402. (ved udgang af 2017 317) 
En flot fremgang på 85 personer 
Kontingenter pr. 1/9. 2018 kr. 348.000 (ved udgang af 2017 292.000) 
En flot fremgang på kr. 56.000 til trods for at vi har afskaffet indskud. 
Udskrift af regnskab pr. 1/9.2018 uddeltes. 



Lige nu udviser regnskabet et overskud på 80.000 før afskrivninger. Resten af året må vi forvente at der 
kommer den del regninger og ikke så mange indtægter. Dertil kommer at vi har afskrivning på især vore 
RIBS. 
Vi skal specielt være opmærksom på at vore RIBs har en forventet levetid på 10 år, og de derfor med 
afskrivning ag forsikringer koster kr. 30.000 pr. stk. pr. år. 
Vi må forvente at komme ud af 2018 med et mindre underskud. Det må anses for acceptabelt, da der 
investeret en del i fremtiden. 
 
Kommunikation nye medlemmer og persondatapolitik - Udgik 
Forretningsorden for bestyrelsen – Udgik 
Sejlsportsligaen - Udgik 
Indkøb/leje af ny RIB (erstatning af James Bond) og finansiering heraf - Jørgen  
Vi skal have indkøbt en erstatning for RIB’en lejet af Skovshoved Sejlklub. Håber vi kan finde en sponsor, 
der kan dække anskaffelsesprisen, som ligger på ca. 150.000. Årlig drift alene udgør ca. 15.000  
Eventuelt 
Skiltning og postkasse – Tages op på mødet i Samarbejdsudvalget, så vi får ens skiltning på havnen. 
Sejlertøj med VS logo – Oddie 
Vi har valgt at lave et samarbejder med Ship Shape i Rungsted angående klubtøj. 
Ship Shape vil stå til rådighed med en af deres ekspedienter i Vedbæk Sejlklub 2 x om året, hvor vore 
medlemmer kan komme og prøve et par kollektioner i den rette størrelser og bestille tøjet med VS logo.  
Derudover vil VS medlemmer få mulighed for ekstra gode sæsontilbud 3-4 x om året. Det vil vi høre om til 
efteråret. 
Hjælper fest – Søren 
Festmiddag for medlemmer som har hjulpet til i årets løb afholdes lørdag 20/10; alle 
bestyrelsesmedlemmer laver lister til Søren, som konsoliderer listen. Der udsendes invitation til de 
pågældende. 
Plakat med VS-aktiviteter – Vinteraktivitet 
Standerstrygning den 28. oktober 
 
Næste BM – 23. oktober 18:00 
 
 


