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Referat fra Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, onsdag d. 8. januar 2020. 
Deltagere: Jørgen Kjærgaard, Per Kåre Andersen, Søren Holmark, Søren Andersen, Thomas Tuxen 
Karen Lyng (referent) 
Gæst: Margit Smitt 
Afbud: Bjørn Raagaard Andersen, Anton Zeuthen, Mads Ring Damgaard, Oddie Johannesen 
 
 
1. Nyt fra formanden  
 

Nyt Fra DS: Manage2sail er spækket med stævner for børn, unge og ældre. Kig endelig forbi og se om der 
er noget for sejlerne. Der er stadig plads på Dansk Sejlunions mange kurser hen over foråret, se udvalget af 
kurser her  
 

Rudersdal Elitestøtte. Sidste frist for ansøgninger til elitestøtte 2020 hos Rudersdal Elite er mandag den 13. 
januar 2020. Vi vurderer, at det ikke er relevant for VS, da vi ikke har relevante sejlere.  
DIF og DGI's foreningspulje er 1. november 2019 lukket for ansøgninger. Puljen åbner igen for 
ansøgninger 1. marts 2020. Vi koordinerer evt. ansøgere. Surferne søger også, 
 

Invitation til kredsmøde. Mandag 27. januar: Hovedstadsområdet og Øresund (Kastrup Sejlklub) Kl. 
19:00 – 21:00. Margit vil evt. deltage. 
 

Dansk Sejlunions generalforsamling 2020, 21. marts. Jørgen deltager. 
 

Vi har accepteret tilbud på maling af toiletter. Per/Jørgen er projektleder. 
 

Vi har fået en flot julegave fra kommunen. Tilskud til ny RIB. Kommunen betaler 49% af 

købesummen 😊 Stort tak til Niels Smitt, som har søgt kommunen om bidrag til vores klub.  
 

Larsen 28 sejlerne afholder generalforsamling hos VS den 28. marts (12:00-16:00). Lokale er booket. 
 

Vores suppleant i bestyrelsen, Bjørn Raagaard Andersen har meldt sig ud af VS. Nye suppleant x 2 

er velkomne til bestyrelsesarbejdet 😊 
 

VS Hjælperfest, som sædvanligt afholdes efter Stelton Cup - afholdes nu den 28. februar kl. 19:00  
 

 
2. Nyt og status fra afdelingerne – NB. max 10 min til hver. 

Status på økonomi/ Søren Andersen: Aktuelt regnskab var blevet tilsendt til mødet – og der blev aflagt 

beretning. Eventuelle ændringer af kontingenter og takster for 2020 sendes til formanden. 

Surf & Sup/ Thomas Tuxen: Planlægningen af 2020 sæsonen er skudt i gang med et forstærket Surf & SUP 
udvalg (team) samt aktivitetsprogram. Det bliver godt! 
Ny beach volley klub (underafdeling) vil blive startet op med Sarah Binau Vermont ved roret, og vi vil igen 
være værter for DM Beach Volley touren i godt samarbejde med Havnen og Kommunen. 
 
Optimist/ Margit Smitt: Referat fra optimisterne: 
Der har været 10-12 optimister, som sejler videre i vinterperioden. 
Vi prøver at få arrangeret svømmehalsøvelser i Birkerød, men kommunen stiller en række krav, som har 
besværlig gjort planlægningen. 
Iøvrigt er planlægningen af den kommende sæson gået i gang. 
 

https://www.manage2sail.com/da-DK
https://mit.sejlsport.dk/
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Kapsejlads/Søren Holmark: Der afholdes møde for kapsejlerne i klubhuset søndag den 19/1 kl. 13 (med 
frokost for interesserede fra kl. 12). Kapsejladschef Søren Holmark tager en fritørn fra bestyrelsesarbejde 
(dvs. at han udtræder af bestyrelsen), og der skal findes nye frivillige til at stå for gennemførelsen af 
aftenmatchsejladserne og Stelton Cup, hvortil der også skal søges en eller flere co. Sponsorer. 
 
Sejlerskole/ Karen Lyng 
Undervisning i Navigation er over halvvejs. 14 elever går op til eksamen, først i marts.  Møde med skipperne 
til ”praktisk sejlads” afholdes 24. februar. Derefter åbnes der for tilmelding til praktisk sejlads. 
Møde om klubbens H-både afholdes i februar – vi mangler bådsmænd til begge både, overblik for arbejde 
med klargøring af bådene skal fordeles, kommunikation mellem sejlerne skal forbedres.  
 
Tursejlerne/Formanden  
Aktiviteter for 2020 tages op på næste Bestyrelsesmøde. Gode idéer til tursejler aktiviteter modtages.  
 
3. Generalforsamling afholdes d.19. februar i Klubhuset kl. 19.00  
Indkaldelsen med dagsorden er nu på hjemmesiden. Kasserer afslutter regnskabet og budget. Kontingenter 
og takster for 2020 blev gennemgået. Eventuelle ændringer sendes til formanden. 
 
4. Eventuelt 
 

Indkøb af ny RIB – Spørgsmål om indkøb af 3. RIB tags op efter generalforsamlingen.  
 

Hjælperfest afholder d. 28. februar. Alle i bestyrelsesmedlemmer deltager med arrangement 
 

Maling af badeværelser – Per og Jørgen står for at arbejdet bliver lavet – og at der gives besked om hvilke 
badeværelser, der kan bruges og hvornår. 
 

Næste 2 x BM. Første bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter GF 19. februar 
Næste ordinære møde planlægges samtidig. 
 


