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Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag 14. maj 2019 
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Anton Zeuthen, Thomas Tuxen, Per Kåre Andersen, Søren Holmark, Mads 
Ring Damgaard, Oddie Johannesen, Søren Andersen, Bjørn Raagaard Andersen, Karen Lyng (referent) 
Gæst: Claus Hjerrild Holm 
Afbud: Thomas Tuxen 

 
 

1. Nyt fra Formanden 
Standerhejsning den 28. april med maritimt loppemarked og nøglebrikker til nye medlemmer. Inden 
standerhejsningen blev vores flagstang på klubhuset funktionsdygtig igen med ny flag knop og line. God 
tilslutning til arrangementet, og flere yngre, nye medlemmer. 
Havnefesten 25. august: Vi får fælles stand med de andre klubber, hvor vi kan informere og uddele 
materialer om VS. 
RIB nr. 3 er leveret. Der er nu navne på alle tre RIB: EMMA, ALBA OG VIGGO. På siderne kommer til at stå: 
VEDBÆK SEJLKLUB. 
Sejlerbøger: Fra medlem Flemming Hansen har vi modtaget en lang række spændende sejlerbøger, bl.a. 
Greek Waters Pilot og Kusk Jensens Praktisk sømandskab. Vi mangler en reol til et VS-bibliotek på første sal. 
Oddie tager action. 
Havnebestyrelsen: Til efteråret skal SU vælge nye medlemmer til havnebestyrelsen. VS indstiller, at Klaus 
Gude fortsætter i havnebestyrelsen. 
I pinsen får vi atter besøg af Kastrup Tursejler Forening – 8.til 10. juni. 
 
2. Nyt og status fra afdelingerne 
Surferne/ Anton Zeuthen: 
Alt går godt i surfklubben!  
Der er god tilslutning til klubben og kurserne trods den kolde start, vi forventer at have et stigende 
medlemstal forventeligt som i sidste sæson.  
Surfskolen går godt, 1 hold er afsluttet og der er tilmeldinger til kommende surfskole hold. 
Tirsdagstræning starter snart, og der forventes også en god mængde deltagelse der. 
Anton ser på at opstille sikkerhedskrav for surfklubben for brug af eget og klubbens surfudstyr  
Kapsejlads/ Søren Holmark: 
Aftenmatcherne er godt i gang med 26 tilmeldte. Her i forsæsonen sejler vi i fire DH-løb.  
Forberedelserne til Stelton Cup søndag 6/10 er begyndt og som sædvanlig får vi brug for mange hjælpere. 
Optimist/ Oddie Johannesen: 
Alt godt fra optimistafdelingen. Det kører som det skal.  
Der er venteliste og det er kedeligt at vi ikke kan tage alle børn som ønsker at lære at sejle optimist ind i 
klubben. Hvis vi skal tage flere børn ind er det nødvendigt at få en RIB mere, på grund af sikkerheden.  
Det vil give god mening at tage flere børn ind fra ventelisten, hvis vi får en sponsoreret RIB mere til Vedbæk 
Sejlklub optimist afdeling uden at klubben får ekstra udgifter i denne forbindelse.  
Optimisterne har modtaget i alt 30.000 kr. fra lokalsamfundet – til køb af jolletrailer.  
Sejlerskole/Karen Lyng: ”Praktisk sejlads” er startet 6 maj. Der er 28 elever og 10 skippere, som sejler hver 
mandag. Klubbens 2 H-både indgår også i sejlerskolen.  
H-både/Karen Lyng: Klubbens to H-både Arkitekten og Banditten er nu sejlklar og har deltaget i sejlerskole 
og onsdags kapsejlads. 13 medlemmer har betalt licens til at bruge H-bådene.  
Vi søger stadig en bådsmand til ”Banditten”. 
Tursejlere/ Jørgen Kjærgaard: Der arrangeres en sejlads rundt om Ven i september.  
(ændret i forhold til plan om tur i juni måned) 
Status på Økonomi og Medlems administration/ Søren Andersen og Per Kaare Andersen: 
Claus Hjerrild Holm er ved at blive "kørt ind" til at styre medlemskartoteket.  



 

2 
 

Vi mangler en ordning af udlevering af røde nøglebrikker til nye medlemmer af klubben. 
Vi har nu aftalt med Tom, at nye medlemmer kan hente de røde nøglebrikker på havnekontoret, i kontortiden. 

Til næste møde har vi opgjort hvor mange af restanterne der skal udmeldes af klubben. 
Herefter fremkommer vi med en status på klubbens økonomi. 
Persondatapolitik/Økonomisk støtte til VS/Mads Ring Damgaard:  
For at overholde persondata-forordningen, er der udarbejdet konform-dokumenter, der redegør for 
klubbens politik. Dokumenterne er udarbejdet i henhold til Dansk Sejlunions retningslinjer. Dokumenter 
findes på http://vedbaek-sejlklub.dk/  
 

I relation til legater er der pt. en proces i gang for at søge generel støtte til klubben, konkret er oplæg til 
Nordea fonden og Fog fonden undr udarbejdelse. Støtten er tiltænkt til en RIB til optimist-afdelingen. 
Enighed om, at økonomisk støtte til klubben skal søges i forhold til planer for de enkelte afdelinger. 
Desuden enighed om at søge midler i åbenhed så vi ikke ”konkurrerer” internt.  
  
3. Klubbens Værksted 
For at få optimal nytte af klubbens værksted – og bedre plads til materialer til dommerbåden og til 
klubbådene er bestyrelsen enige om en plan for oprydning og etablering af en holdbar værkstedsfunktion, 
med reoler og omrokering i værkstedet. Karen Lyng er tovholder, og samarbejder med Værkstedsudvalget. 
Desuden ønsker Mads Siggaard at få etableret låse til Værkstedet, og i optimisternes og surfernes ”huse”. 
Surferne/Thomas Tuxen stiller frivillige til at hjælpe med til dette. 
 
4. Klubtøj 
Bestyrelsen har besluttet at annullere klubtøj ordrer fra ShipShape i Rungsted – da vi ikke har hørt fra 
leverandøren. Vi har set på andre muligheder, fx Tøjpakke fra SLAM, eller Dansk Sejlunion, som nu kan 
tilbyde klubber sejlertøj fra Zhik med klublogo påtrykt. Store rabatter i forhold til butikspriser. Oddie 
kontakter DS for muligheder og priser. 
 
5. Overordnede sikkerhedsregler for Vedbæk Sejlklub 
Oddie tog dette relevante emnet op - idet VS-sikkerhedsregler ikke findes på hjemmesiden. Enighed om at 
de forskellige grupper i VS sikkert har sikkerhedsregler, og at der bør være nedskrevne regler. Oddie og 
Anton arbejder videre med emnet. 
 
6. Medlemsapp 
Medlemsapp er nu stort set færdig – bestyrelsen godkendte appen, og samarbejder med ForeningLet for at 
få medlemsnummer, navn og mailadresser til Appen. 
Oddie arbejder videre med app’en i samarbejde med Mads, da Mads er ’vores mand’ på persondata politik. 
 
7. Hvad skal der ske efter Optimisterne 
Bestyrelsen drøftede emnet, og der var forskellige forslag og meninger, som vi arbejder videre med.  
Optimisterne er en stor succes, og der er børn på venteliste. Desuden er der børn, der snart vokser  
ud af optimistbåden. Spørgsmålet er, om vi har ressourcer og økonomi til at udvide optimistdelen – og 
samtidigt forberede og starte et tilbud til dem, der snart vokser ud af optimisterne. Hvad kan og ønsker vi 
tilbyde de børn som er vokset ud af optimisten for at bevare fødekæden i Vedbæk Sejlklub? 
For at få et bedre grundlag for videre arbejde om økonomi, prioriteringer og aktiviteter, arbejder Oddie og 
Mads med en businesscase omkring fremtiden for Vedbæk Junior afdeling. Hvilken jolle skal vi satse på, 
hvad bliver udgifterne, og har vi ressourcer til aktiviteter for både optimister og joller? 
     
8. Evt. 
Webmaster: Klubben mangler stadig en webmaster.  
Forsikringsforhold for trænerne: Søren undersøger forsikringsforholdene omkring trænerne 
 

Næste møde: 4.juni og 27. august - begge kl. 18.00  

http://vedbaek-sejlklub.dk/

