Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag 4. juni 2019
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Anton Zeuthen, Per Kåre Andersen, Søren Holmark, Mads Ring Damgaard,
Oddie Johannesen, Søren Andersen, Karen Lyng (referent)
Gæst: Claus Hjerrild Holm
Afbud: Thomas Tuxen, Bjørn Raagaard Andersen

1. Nyt fra formanden
Google viser telefonnummer når man søger efter VS på nettet: 45 89 01 68. Er nu fjernet. Derudover har
jeg lagt et par extra billeder på ’annoncen’.
Kastrup Tursejler Forening kommer på besøg i pinsen. Har fået tilsendt kode til klubhuset.
Samarbejds Udvalget har enstemmigt valgt Klaus Gude og Jesper Winther Andersen til også at
repræsentere SU i Vedbæk Havns Bestyrelse i 2020 og 2021.
Havnekontoret udleverer nu nøglebrikker til nye medlemmer. Er også annonceret på hjemmesiden.
Havnen har reserveret yderlige en plads til en RIB fra den 1. april 2020. Så har vi 4 pladser til RIB.
Der kommer bål på Nordstranden til Sankthansaften. Claus undersøger muligt arrangement i VS.
Arbejdet med en ny fitnessplads ved Syd molen kommer i gang snarest.

2. Nyt og status fra afdelingerne
Økonomi og medlems administration/ Søren Andersen, Per Kaare Andersen og Claus Hjerrild Holm:

Der kommer stadig kontingentbetalinger "dryppende" efter 1. rykker.
Det aftaltes at 2. rykker sendes ud. De der ikke reagerer på denne, skal noteres på en liste og
denne videregives til de respektive ledere af afdelingerne.
Det tyder på en mindre medlemstilbagegang i 2019.
Det undersøges om det kan betale sig at tilmelde sig at kunne modtage penge fra udenlandske
betalingskort. Anton fremsender skema desangående.
Surf & Sup/ Thomas Tuxen og Anton Zeuthen:
Sæsonen er skudt rigtig godt i gang for både Surf og SUP på trods af en lidt kold maj måned. Der er allerede
rigtig god medlemstilgang med 10+ nye medlemmer, så klubben nu tæller 145+ medlemmer samlet set.
Der er dog en lille opgave med at få opkrævet kontingenter m.m. for sæsonen, så vanen tro vil der blive
sendt lidt påmindelser ud i juni måned. Surfskolen er i gang med 3. hold og pt. er der 12 tilmeldte, hvilket er
ganske godt på dette tidlige tidspunkt af sæsonen. Surf Tirsdagstræning er netop startet og er der skal
ligeledes nok komme god aktivitet. SUP introduktioner og Torsdagstræning kører derudaf med masser af
god tid på vandet og en masse nye mennesker, der bliver bidt af sporten. Alt i alt en god start på sæsonen
og vi krydser fingrer for en fantastisk sommer på vandet og i klubben.
Anton har givet bud på ”Vedbæk Surfklubs 11 bud”, efter en diskussion om sikkerhed i de forskellige
afdelinger i Sejlklubben. Tages op igen i Bestyrelsen.
Optimist/ Oddie Johannsen: (herunder, hvad skal der ske efter optimisterne – se mødereferat fra 14. maj)
Der er forsat gang i optimistafdelingen og hverdagstræning slutter torsdag d. 27 juni. Vi starter op ingen
med træning i uge 33. Vi afholder Vedbæk Sommersejlads i uge 28 fra mandag til fredag -fuldt booket hold.
Vi har et ønske om at få en ny jolleklasse til dem der vokser ud af optimisten. Vi talte om Zoom 8 og måske
Feva jolle. Det kræver lige en ildsjæl, der vil gå ind og løfte opgaven. Klubben har et ønske om at få 1-2
joller sponsoreret udefra, men det bliver forældrene selv som betaler for en ny jolle til deres børn.
Bestyrelsen/Mads Ring og Oddie Johannesen har set nærmere på økonomien i at udvide optimistholdene
(35 børn er på venteliste) samt at udvide med en ny jolleklasse.
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I forhold en ny jolleklasse, eller til udvidelse af de nuværende optimisthold, har de forskellige scenarier
været beregnet igennem. Dette viser at det kræver en ekstra RIB, med mindre der kun er tale om
mandagstræning. Der er på nuværende tidspunkt ikke økonomi til en ny RIB. Bestyrelses er i gang med at
søge legater hertil med direkte fokus på de to scenarier.
Sejlerskolen/ Karen Lyng: Eleverne møder stærkt op – og flere sejler med deres skipper eller med i H-båd
udover mandagsundervisningen.
H-både/ Karen Lyng: 17 medlemmer af VS har nu licens til at sejle i Klubbens H-både, og sejler nu i begge
både. Vi mangler stadig væk en Bådsmand til ”Banditten”, Klubbens nyeste H-båd.
Kapsejlads/ Søren Holmark: Onsdags kapsejladserne er i fuld gang.
Tursejlads /Jørgen Kjærgaard: Klubtur bliver arrangeret i september, som en tur rundt om Ven. Nærmere
information følger.

3. Medlems app/ Oddie Johannesen og Mads Ring: Appen er så godt som færdig til brug for
medlemmerne. Mads og Oddie arbejder videre med at opfylde ”Privatlivspolitik til opfyldelse af
oplysningspligten”

4. Inspiration fra Nivå bådelaug sponsor program / Karen Lyng: Bestyrelsen er enig om at
sponsor arbejde i VS skal koordineres i bestyrelsen og imellem de enkelte ”afdelinger”.

5. Sikkerhedsregler for VS / Oddie og Anton. Karen undersøger om regler for sejlerskoler.
6. Klubbens Værkstedet: Reoler vil blive sat op i sommerferien, så oprydning i værkstedet kan
begyndes. Værkstedsgruppen er orienteret og forventes at deltagelse i projektet. Karen er tovholder.

7. Eventuelt:
Status på klubtøj – Oddie arbejder videre med det.

Næste Bestyrelsesmøde – 27. august kl.18.00
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