
 

 

      Referat: Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde onsdag den 11. marts 2020 

1. Nyt fra formanden 
o Søren og Jørgen havde møde med forsikringsmægler (Tryg) for gennemgang af klubbens 

forsikringer. Afventer nu tilbud fra Tryg 
o SU i havnen. Der var kommet en henvendelse fra en forening af havsvømmere (VOW – 

Vedbæk open Water) ca. 25 personer, som ville høre om mulighederne for at benytte 
klubhuset. Bestyrelsen var enige om at det naturligvis var helt ok, men krævede at de 
enkelte svømmere meldte sig ind i klubben på lige vilkår som alle andre. Jørgen ville tage 
dialogen med VOW 

o Terrasseprojektet. Møde med Tom, som er ok. Skal godkendes af havnen, kommunen, 
brandmyndigheder. Forventer omkostninger på 400-500 tkr. der skal søges hos fond 

2. Nyt og status fra afdelingerne (Max 10 min til hver)  
o Økonomi 

1. Afbud fra Søren 
o Surf og SUP 

1. Venter på sæsonen starter op. Thomas præsenterede den forstærket 
aktivitetsplan. Der begynder med kick-off den 4. april 11-16. Den store opgave i år 
bliver afvikling af finalen i DM Beach volley Tour 2020. 

2. Surf og SUP uddannelse/træning – flere kræfter til trænerkorpset  
o Optimist 

1. Samme som sidste år. Overvejer hvor mange nye der kan tages ind. Prøver at tage 
lidt færre nye ind, men et mere intensivt forløb for at få dem på vandet og set om 
det er noget i løbet af en måned. 

2. Priserne fastholdes i år 
3. Zoom8 jolle indkøbes/er indkøbt 
4. Søger sponsor til den anden halvdel til den tredje RIB.  
5. Opslagstavle til hver underafdeling. Margit finder opslagstavler 

o Kapsejlads 
o Sejlerskolen (Karen deltog ikke, men havde sendt input til bestyrelsesmødet) 

1. Sejlerskole 

Vi har holdt et meget positivt møde med skipperne og vikarer. Vi har nu 11 skippere til 
sejlerskolen. og 27 elever end til nu – vi har plads til 31. 
Ny måde at sætte eleverne sammen, undervisning feks. om motorlære eller trim blev 
aftalt. 
Gæstebogen og Elevens logbog (Dansk Sejlunion) bruges i højere grad af både skippere 
og elever. 
Minikapsejlads og natsejlads er også på programmet. 

2. Klubbåde  



Vi har holdt et meget positivt møde med alle, som ønsker at være med til at drive vores 
klubbåd. 
17 personer deltog – og yderligere 9 vil deltage. 
Hovedpunkterne var: Kommunikation mellem brugerne, ansvar for bådenes daglige 
drift, og klargøring. 5 personer meldte sig til at være bådsmænd – 2 på en ene og 3 på 
den anden. 

o Tursejlerne 
1. Intet at berette 

3. Stelton Cup  
o Der skal findes en ny Co-sponsor og en der kan være ansvarlig for afviklingen af Stelton 

Cup. Derudover mangler der fortsat en ny kapsejladschef. Christian skriver indlæg på 
facebook og tager det med på første møde i onsdagsmatchen 6. maj  

4. Ny RIB  
o Det blev aftalt at forsøge at skaffe sponsor til den anden halvdel af RIB’en. 

5. SOE/Webmaster 
o Søge efter en der har mulighed for at vedligeholde www samt klubbens facebook 
o Margit og Christian sender foto til Jørgen 

6. Klubtøj 
o Christian tager kontakt Dansk Sejlunion. 

7. Evt. 
o SU 

1. Der bliver lavet en fællesbrochure til havnedagen, hvor vi skal komme med tekst og 
billeder af sejlklubben. Jørgen spørger Oddie 

o Standerhejsning aftalt til 26. april – Christian laver opslag på facebook. Jørgen klarer 
hjemmesiden.   

 


