Formandens beretning.
Beretningen er opdelt i flg. hovedpunkter: bestyrelsens arbejde, aktiviteter,
beslutninger, SU og havnebestyrelsen, fremtid og frivillige
Bestyrelsens arbejde
Organisation
Klubbens medlemssystem og hjemmesiden.
Vi kommunikerer med mails, hjemmesiden og FB-sider.
Persondataforordningen GDPR - EU´s General Data Protection Regulation (GDPR).
En hovedopgave bliver at finde en afløser for vores mangeårige kasserer Per Kaare
Andersen. Det er bydende nødvendige at vi finder en afløser, for en professionel
løsning vil koste omkring 50.000 kr. om året. Bestyrelsen vil hellere bruge pengene
på klub aktiviteter.
Aktiviteter
SejlSikkert 28. februar
11. april, Fra Tuborg Havn til Porto – ad vandvejen
Kastrup Tursejler Forening i pinsen. Kommer igen i pinsen 2019. Har været glade for
at besøge os. Betaler 1.000 kr.
Sankthansaften – 23. juni blev aflyst
Nye - Bænke på terrassen er mærket: Vedbæk Sejlklub
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.
Vedbæk Havnedag – 12. august. VS godt og synligt repræsenteret med Surf – SUP –
H Båd og sejlerskolen.

Rundt om Ven 1. september. 7 både deltog med over 25 deltagere - efterfølgende
grill aften med højt humør.
Stelton Cup i oktober med knap 100 deltagende både fra nær og fjern. Igen
arrangerede vi med succes Øresunds største kapsejlads for kølbåde med stort
engagement fra klubbens medlemmer. Kapsejladsen giver et godt tilskud til
klubbens drift.
Crew Party – fest for sejlklubbens hjælpere den 20. oktober.
DS Klubkonference 16-17 november. Oddie og Jørgen deltog
Dobbelt foredrag: 12. marts 2019 kl.19.00 – 22.00 Om sejltur til Lofoten & Appen
“Find fri Gæsteplads”
Svømmetest på Trørødskolen fredag den 29. marts 2019
Beslutninger
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder
Sejlsportsligaen – vi deltager ikke – der har ikke været interesse nok og mangel på
sejlere. Da der ikke har være særlig interesse om Sejlsportsligaen besluttede
Bestyrelsen at lukke sagen.
Badebro på Sydstranden – en lang historie
Havnens planer for Sydstranden med udendørs fitness anlæg
SYDSTRAND JAN 2019 – SLIDE – masser af sten igen
”James Bond” skal på pension. Enighed om, at reparation ikke er løsningen. (RIB’en
er nu solgt til privat person).
Vi lejede en Rib mere for at være dækket ind i forhold til både surfere og optimister.
Desuden søger vi midler til endnu en RIB (nr. 3). Forsøger at søge fonde eller
sponsorer.
Tilskud til RIB: Sejlklubben har ansøgt Kommunen om tilskud til en ny RIB. Vores
ansøgning om tilskud til ny RIB er imødekommet med 37.5 % af
anskaffelsessummen, dog max. 56.250. Køb af RIB udsættes til efter
Generalforsamlingen.

H-båd/Karen Lyng: Vi har fået tilsagn om økonomisk bidrag fra ekstern sponsor – og
er nu i gang med at finde den rigtige H-båd, som gerne skal være klar til sejlerskolen
6. maj.
Logo og skiltning til Vedbæk Sejlklub.
Samarbejdsudvalget i Vedbæk Havn har talt om postkasser og skiltning på de
forskellige klubhuse.
Havnen står for at få orden på dette, så det kommer til at se tydeligt og ens ud.
I den forbindelse dette har Bestyrelsen besluttet at ”opgradere” Vedbæk Sejlklubs
logoer.
Oplæg fra grafiker (Filip Christensen) blev godkendt af bestyrelsen,
Slide med logo og layout
SU og Havnebestyrelsen
SU: Klaus Gude og Jørgen Kjærgaard (formand) er medlemmer. Otto Spang referent.
Mødes på skift i klubberne.
Vedbæk Havn fylder 100 år i 2019
Vedbæk Havnedag 25. august 2019
Havnebestyrelsen: Klaus Gude VS og Jesper Winther Andersen VHFL (Valgt af SU)
Fremtid og frivillige
Bestyrelsens planer blev præsenteret. Fokusområder for det kommende år bliver at
fortsætte de aktiviteter vi allerede har i gang og i fremtiden at kunne tilbyde
optimisterne nye aktiviteter, når de er vokset ud af optimistjollerne.
Jørgen Kjærgaard, 20. februar 2019

