
 
 
Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 23. oktober 2018 
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Thomas Tuxen, Oddie Johannesen, Per Kåre Andersen, Søren Holmark 
Mads Ring Damgaard, Karen Lyng (referent) 
Afbud: Anton Zeuthen, Rikke Blume-Dam 
 

1. Kapsejlads - beretning fra Stelton Cup  
Søren Holmark orienterede om et meget vellykket arrangement - Stelton Cup. Der deltog 94 både, 
dejligt vejr og fin dag, masser af hjælpere - heraf flere nye i klubben, som sørgede for at alt gik som 
det skulle. Med afviklingen af både Danmarksmesterskabet for J/80’ere i august og Stelton Cup i 
oktober kan vi godt være tilfredse med kapsejladsaktiviteterne i sæsonen. 
Med hensyn til fremtidige større kapsejladser i 2019 blev det aftalt, at VS mødes med KDY, for at 
koordinere de forskellige aktiviteter. 
 

2. Nyt fra formanden  
Jørgen Kjærgaard og Oddie Johannesen deltager i Dansk Sejlunions Klubkonference 16.– 17. nov.  
Kastrup Tursejler Forening kommer igen i pinsen 2019. 
Ansøgning er sendt til kommunen – inventar og materiel 75.000 til ny RIB (50% af 
anskaffelsessummen er max.) 
 

3. Nyt og status fra afdelingerne 
Surferne /Thomas Tuxen  
Sæsonen er ved at løbe ud. Der har været masser af aktivitet, med folk i mange forskellige aldre, 
både til surf og til sup. Ca. 50% øgning af medlemmer. Budgettet for 2017 er OK og det går fint.  
Klubmesterskab blev afholdt – trods for lidt vind. Til gengæld hygge og spisning. 
Der er problemer med plads til surfbrætter og grej – der ønskes mere plads. Thomas taler p.t. med 
Havnefoged om muligheder for mere plads.  
Surfernes nye rib skal ind i vintersæsonen – her er også pladsproblemer. Vores anden rib skal også 
ind. Thomas og Oddie finder løsning, evt. via Oddies kontakt, og tilbud om 500 kr. pr. rib.  
Surf afdelingen ønsker arrangement/fest /afslutning af sæsonen.  
Defekt dørgreb ud mod stranden – ordnes nu af surferne. 
 
Kapsejlads 
Flere elever fra sejlerskolen vil gerne sejle kapsejlads. Søren Holmark og Karen Lyng forsøger at få 
kort ”kursus” i gang for uøvede kapsejlere, inden den nye sæson starter i maj 2019. 
 
Optimist/ Oddie Johannesen 
Se detaljeret referat om Optimisterne i referatet fra Bestyrelsesmøde d. 4. september.  
Det går godt med optimisterne. Forældrene er mere på banen for at aflaste Oddie. 
Restancer taler Oddie med Per Kaare Andersen /Kasserer om. 
Mandags træning sløjfes i 2019 trods der er mange børn på venteliste. Forsøger at få disse børn 
over på tirsdag, onsdag og torsdags træning.    
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 joller og stativer 
og vi har seriøse pladsmangler i omklædningsrummene. Se samme problematik hos surf afdelingen.  



 
Oddie foreslår højere pris for træningsgebyr + jolleleje for 2019, da økonomien er stram, blandt 
andet på grund af betaling af træning. Tages op ved budgetlægning for 2019. 
Ny RIB er nødvendig – pga. sikkerhed, da der er flere hold ude på én gang. (se punkt 2) 
 

Sejlerskole og Klubbens H-båd /Karen Lyng 
Praktisk sejlads er sluttet med eksaminer – og navigation starter 6. november med 17 elever.  
Der underviser 15 aftener. Tre skippere fra sejlerskolen tager sig af undervisning i navigation   
Vi har desværre 7 på venteliste – disse anbefales at starte til praktisk sejlads i maj 2019. 
Klubbens H-båd har været en succes i år. 
Ved forårsklargøringen af båden lykkedes det nemt at få 8 brugere til at deltage.  
12 sejlere betalte licens på 1.000 kr. for at sejle i båden og båden var på vandet 70 dage i sæsonen 
– inklusiv de 16 dage, hvor båden har været brugt til sejlerskolen. I sæsonen er både båden og dens 
motor blevet i bedre stand, og nyt grej er indkøbt, så båden er sikker og nemmere at sejle.   
Brugerne tæller flere fra sejlerskolen, som gerne vil sejle både kapsejlads og mest tursejlads. 
Desuden medlemmer af klubben, som ikke har båd selv, er interesserede. 
Endelig kan en ekstra h-båd give mulighed for flere elever på sejlerskolen. 
For at styrke tursejladsen i klubben besluttede bestyrelsen køb af endnu en H-båd, forudsat at der 
kan findes en ekstern ”sponsor”, som kan bidrage til ca. halvdelen af bådens pris. 
 

Tursejlerne / Jørgen Kjærgaard 
Der har været et arrangement i sæsonen: en endagstur Hveen rundt. Der deltog 25 sejlere, fordelt 
på 7 både. Fin tur og tilfredse sejlere – turen bliver gentaget til foråret. 
Der har ikke været efterspørgsel på ture over en weekend.  
 

4. Status på økonomi / Per Kaare Andersen 
Økonomien er OK. Vi har brugt mange penge i året – blandt andet til sikkerhed i form af Ribs. 
 

5. Kommunikation nye medlemmer og persondatapolitik/Rikke Blume Dam: punkt udgår pga. fravær. 
 

6. Sejlsportsligaen / Mads Ring Damgaard 
Mads har kontaktet flere personer og grupper. Indtil videre ser det ud til at der ikke er tilstrækkelig 
interesse eller kræfter til at drive projektet. Mads forsøger en sidste gang at se på eventuelle 
muligheder/ønsker – og hvis dette ikke giver positiv respons lukker vi sagen for nu. 
  

7. Forretningsorden for bestyrelsen – Karen /Jørgen Kjærgaard 
Jørgen ser på dokumentet for sidste finjustering 
 

8. Indkøb/leje af ny RIB (erstatning af James Bond) og finansiering heraf / Alle / Mads  
Enighed om, at én rib mere er nødvendigt – og at vi må bruge vinteren til at løse problemet.  
Mads arbejder på ansøgninger om midler til en ny Rib. Anskaffelse og drift er en meget stor post 
 

9. Eventuelt 

• Oddie har lavet aftale med Ship Shape, Rungsted om udvalgt ”tøjpakke” med særlig pris for 
VS-medlemmer. ”Tøjpakken” præsenteres d. 19. november – mere information kommer.  

• Plakat med VS-aktiviteter – en vinteraktivitet for bestyrelsen. 

• Standerstrygning – Arrangementet springes over i år, da der ikke forventes større tilslutning 
 

     Næste bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub: torsdag d. 6. december. 


