
 
 
 
 

Referat: Vedbæk Sejlklub, Bestyrelsesmøde, tirsdag den 5. maj 
 

Tilstede: Thomas Tuxen, Søren Andersen, Karen Lyng, Lars Olsen Larsen (repræsentant for 
kapsejladsudvalget), Claus Hjerrild Holm og Christian Due 

Afbud fra: Jørgen Kjærgaard, Margit Smitt, Oddie og Anton Zeuthen 
1. Nyt fra formanden 

Henvendelse fra et medlem om adgangen til broerne kunne begrænses til bådpladsejere, gæster til 
disse og håndværkere. Bestyrelsen har henvist til havnens repræsentantskab og/eller Tom, hvilket 
har medført opsætning af skilte på de midterste broer i havnebassinet. 
Dialog med kapsejladsudvalget angående alternativet til Onsdagsmatch. Tages under 
kapsejladspunktet. 
Møde med sejlklubberne i Øresund. KDY havde udsendt invitation til alle sejlklubber i Øresund til 
møde, hvor idéen om en “folkefest på Øresund” blev præsenteret. Tanken er at alle sejlklubber 
sejler fra egen havn ind og runder et mærke i Københavns havn og for hver båd der runder mærket 
vil der blive doneret et beløb til et godt formål, der besluttes i fællesskab med klubberne. Det er 
ikke en kapsejlads, men en eskrada sejlads. Alle både skulle være velkommen samt surf, sup, 
robåde m.v. Planen er at det enten afvikles den 13. Juni eller en dato i august. Arrangementet 
bliver kun afviklet, hvis det er muligt efter gældende regler og vejledning ift. COVID-19. Der 
indkaldes til nyt møde i næste uge. Bestyrelsen var positivt stemt for arrangement og så det som en 
mulighed for at aktivere flere sejlere i havnen, som endnu ikke var medlem af VS. Det er aftalt at 
tage kontakt til Tom, angående muligheden for at kunne tilbyde fripladser til både, der kommer fra 
de nordligste klubber. 

2. Nyt og status fra afdelingerne 
a. Økonomi 

Bestyrelsesansvarsforsikringen er betalt og kontingentbetalingerne er på niveau med sidste 
år i forhold til restance og udmeldelser. 

b. Surf og SUP 
Surf/SUP er i gang med sæsonen. Instruktørerne er instrueret i at overholde 
retningslinjerne i forhold til COVID-19, herunder at ikke flere end ti deltager i hver træning. 
6. Maj starter surf træning og 14. SUP. 
Udstyr er ved at blive opgraderet herunder indkøb af foils til kites. Surfudstyret forventes 
opgraderet på basisudstyr, hvor det halter lidt efter. Beach afdelingen ikke rigtig kommet i 
gang endnu givet omstændighederne og det samme gælder planlægningen af finalen i 
Beach volley. 

c. Optimist 
Afbud fra Margit 

d. Kapsejlads 
Kapsejladsudvalget havde planlagt en alternativ sejlads til onsdagsmatchen og været i 
dialog med politiet om løsningen uden at få et entydigt svar på om det var lovligt. På mødet 
med sejlklubberne i Øresund deltog Line Market (formand for Dansk Sejlunion) og fortalte 
om arbejdet me dat få indarbejdet en undtagelse for sejlsporten i de 
nuværende/kommende retningslinjer for COVID-19. Line appeleret til at man ikke tester 



grænser mens dette arbejde pågår. På baggrund at dette, samt det uklare svar fra politiet 
valgte bestyrelsen at aflyse fællessejladsen onsdag den 6. Maj. 
Med hensyn til Stelton Cup er det aftalt, at Lars Olsen Larsen, Søren Holmark og Christian 
Due taler om udfordringerne og mulighederne for Stelton Cup 2020, for herigennem at 
klæde bestyrelsen på til det videre arbejde. 

e. Sejlerskolen 
Der er en udfordring med, at nogle af H-båds sejlerne ikke kan komme ud og sejle under de 
nuværende rammer. Karen tager kontakt til dem for at tale om mulighederne inden for 
rammerne. 
Det blev besluttet at sætte gang i indkøb af sejlerjakker til skipperne på sejlerskolen. 
Christian og Karen taler om det videre forløb.  

f. Tursejlerne 
Intet at referere 

3. Evt. 
Værkstedet er tæt på at være ryddet op og der en dialog om hvordan værkstedet kunne forblive 
ordentligt. Der er lavet tydelig mærkning af materiel til sejlerskolen og Johanne og det burde derfor 
være muligt at holde orden her. Det blev aftalt, at bestyrelsen følger udviklingen i værkstedet, 
inden evt. nye tiltag diskuteres. 
Lars nævnte , at med hensyn til Stelton Cup var det vigtigt, at bestyrelsen fik gjort sig overvejelser 
om afviklingen af Stelton Cup. Herunder at planlægning og afvikling burde forankres i bestyrelsen 
samt om det kunne være relevant at overveje samarbejde med en anden klub om afviklingen af 
Stelton Cup. 

4. Næste møde er aftalt til den 11. Juni kl. 18-20. Mulighed for ekstraordinært møde, hvis ny 
udmelding om retningslinjer i forhold til COVID-19 påvirker klubben. 
 


