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Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag 29. oktober 2019 
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Søren Holmark, Søren Andersen, Anton Zeuthen, Bjørn Raagaard Andersen, 
Mads Ring Damgaard, Karen Lyng, Per Kåre Andersen 
Afbud: Margit Smitt, Oddie Johannesen, Thomas Tuxen 
 
 
1.  Nyt fra formanden 
VS har vundet 2 stk. billetter til Sport 2019 den 4. januar 2020 i Herning. Oddie får billetterne 
Boet efter Herman Egelund. Vi har fået en række fine billeder. Mads sørger for opsætning i klubhuset. 
Rengøring – nu hver 14. dag 
Valg til repræsentantskab i havnen. Bestyrelsen opfordrer Otto Spang, Kim Gottschalk og Niels Erik Ebbehøj 
til at opstille.  
Jørgen Kjærgaard meddelte, at han ikke ønsker at genopstille som formand ved den kommende 
generalforsamling; men fortsætter dog gerne som bestyrelsesmedlem og som VS’s repræsentant i 
samarbejdsudvalget. 
 
2. Nyt og status fra afdelingerne 
Økonomi / Søren Andersen: Regnskabet var før mødet sendt til alle. Alle afdelinger er inden for budget. 
Også inden næste møde sender Søren regnskabet ud.  
Medlemskartoteket er ikke blevet vedligeholdt i en længere periode. Per vil sørge for ajourføring. Det er 
tvingende nødvendigt at en ny frivilligt påtager sig opgaven. 
 
Surf & Sup/ Anton Zeuthen: Det har været en god sæson for surferne; god tilslutning med en masse 
aktivitet. Vi afholdt klubmesterskaber med windsurf og SUP, der var næsten ingen vind, men en dejlig dag 
med hygge, sjov på vandet og grillmad. 
 
Der har været mange, der har henvendt sig og sagt, at de også bliver i klubben næste sæson, så vi har fået 
skabt et rigtigt fint indtryk og givet folk lyst til at prøve kræfter med henholdsvis windsurfing og SUP. 
 
Kapsejlads/ Søren Holmark: Søren Holmark fortalte, at han vil trække sig fra en aktiv rolle som 
bestyrelsesmedlem og kapsejladschef. Han vil indkalde deltagerne i aftenmatcherne til et møde, eventuelt 
kombineret med en frokost, inden generalforsamlingen med henblik på at mønstre sejlere, som vil stille sig 
i spidsen for at videreføre aftenmatcherne, hvilket Søren fortsat gerne hjælper til med, da han stadig vil 
sejle med.  
Der skal også findes nogen til at sikre videreførelsen af den traditionsrige Stelton Cup, som så mange sejlere 
i Øresundsområdet sætter stor pris på. Der er en stor gruppe af hjælpere, som over mange år trofast har 
gjort en stor indsats for at gennemføre cuppen og som sikkert fortsat gerne hjælper til. Der er dog behov 
for nye kræfter, som kan udvikle cuppen, ligesom det er relevant at søge flere sponsorer, så Michael Ring 
som Stelton-ejer ikke skal bære sponsoreringen alene (tak til Michael for mange års trofast støtte). 
 
Sejlerskolen og H-både/ Karen: Sejlerskolens ”Praktisk sejlads” sluttede sæsonen i september, efter en 
sæson med 25 elever i 10 både.11 elever var til prøve – og alle bestod. 
Undervisning i ”Navigation” starter d.5. november. Der er fuldt hus med 17 elever til undervisningen, som 
løber 15 tirsdage, indtil prøve i marts 2020. 
 
Klubbens H-både Arkitekten og Banditten har haft en fin sæson. Begge både har sejlet i Sejlerskolen, begge 
i 20 sejladser.  17 sejlere, som har løst licens til bådene, har tilsammen sejlet 71 ture. 
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Begge både er nu på land. I vinter vil vi mødes med brugerne fra 2019, for at få dem mere på banen, blandt 
andet for at planlægge vedligehold og klargøring til den nye sæson. Desuden mangler vi bådsmænd til 
begge både, som vi håber vi kan finde blandt brugerne.  
 
Tursejlads /Jørgen Kjærgaard: Intet at bemærke 
 
3. Medlems kort. Jørgen informerede om løsningen. Mail udsendes. Alle VS’ere får nu et medlemskort.  
 
4. Sikkerhedsregler for VS  
Vi vil arbejde for, at vi får nedskrevne, fælles sikkerhedsregler for alle i VS. Jørgen kommer med oplæg. 
  
5. Eventuelt 
Maling af badeværelser planlægges til november måned. Per og Jørgen 
 
Værkstedet: Oprydning af værkstedet går langsomt, men dog fremad. Vi har fået flere kræfter fra 
sejlerskolen og klubbådene til at blive færdige her i efteråret. Karen 
 
Generalforsamlingen i 2020 blev planlagt til den 12. februar.  
 
6. Næste 2 Bestyrelsesmøder – 10. december og 8. januar – GF 12/2 2020 
 


