
Referat fra bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub den 4. November kl 19:00 
 
Tilstede: Bjerne S. Clausen (formand), Mads Hansen, Thomas Tuxen, Mads Hedegaard, Søren 

Andersen, Lars Olesen Larsen, Jørgen Kjærgaard 
 
1. Meddelelser fra formanden 

Formanden berettede om besværlighederne ved at få adgang til NemID. Det var ikke 
lykkedes trods stor indsats. Problemet er at tidligere administratorer af NemID af 
uransagelige årsager ikke kan få adgang til at oprette nye administratorer. Mads Hansen 
ville gerne give det en ny chance idet klubben behøver et NemID for at indhente 
børneattester og søge fondsmidler. 
 
Havnen har tilbudt at Vedbæk Sejlklub kan være medarrangør af Julegløgg arrangementet 
lørdag den 11/12 ved at lægge lokale til. Klubben modtog tilbuddet med glæde. 
 

2. Kort orientering fra afdelingsformændene 
Mads Hedegaard berettede at navigationsundervisningen er kommet i gang og går efter 
planen. Den praktiske undervisning til foråret mangler et par instruktører, men det bør 
kunne løses. Overlevering fra den forrige formand, Karen, er foretaget og bestyrelsen roste 
det store arbejde Karen havde lagt i sejlerskolen igennem flere år. Vedligeholdelse af H-
bådene er planlagt. Der er fra sejlerskolen et ønske om erhvervelse af en 3de H-båd for 
især at træne kapsejlads. 
Søren Andersen meddelte at seneste regnskab var sendt ud til bestyrelsen. Der var en kort 
drøftelse af det paradoksale at onsdagsmatcher, klubmesterskab og H-bådene står opført 
som underskudgivende, hvilket skyldes den måde den anvendte kontoplan er sat op.  
Lars Olesen Larsen berettede at der var tilmeldt rekord mange deltagere til 
onsdagsmatcher i sommersæsonen og at den arrangerede spisning på frivillig basis var en 
stor succes som vi vil forsøge at fortsætte til næste år. Et medlem har allerede tilbudt at stå 
for nogle af spisningerne ved i 2022. Vi mangler en klubmåler, men en gast på Smilla er 
interesseret og bestyrelsen indvilligede i at tilmelde hende til DS’ målerkurser. 
Mads Hansen berettede at der af instruktørerne er udvalgt 21 opti-sejlere til 
vintertræning. Det er besluttet at der må max være 6 opti’er per træner. Forældre til nogle 
af de opti-sejlere som ikke kommer på vandet vil så lave sociale arrangementer på land. 
Der var 9 optier til Oure og 19 til Harboe Cup, hvor Freja vandt B-klassen. Der er planlagt 
service på alle 3 RIBs. Det er nødvendigt for at vintersejladserne kan foregå at klubben 
indkøber tøj til instruktørerne, hvilket blev bevilget. Stor glæde fra bestyrelsen at Havnen 
har tilbudt at sponsorere et nyt stativ til opti’erne og yderligere en Zoom-jolle. 
Jørgen Kjærgaard orienterede fra seneste SU-møde at Bådelauget nu er helt opløst, og 
formuen i den nedlagte klub vil blive brugt til indkøb af en vægt til havnekranen. Havnen 
har lovet at der kommer mere lys ved indsejlingen. Havnen er frustreret over at sejlerne 
ikke vender skiltet når de tager afsted på flere dages tur. Priser på el og gas stiger kraftigt 
hvorfor der opfordres til at spare på disse. Ris (toiletbrug) og ros var blevet uddelt til 40+ 
DM beachvolley-stævnet. Der er fortsat en konstruktiv dialog mellem VS (Thomas Tuxen og 
Christian Due) og kommunen vedrørende placering af en badebro på Sydstranden. 
Kaffevognen på sydmolen er et godt initiativ, men på SU-mødet blev der ikke udtrykt støtte 



til en udvidelse af forretningen grundet pladsforholdene. Endelig bad Jørgen bestyrelsen 
overveje kandidater til SU og dermed også havnebestyrelsen, idet SU inden jul skal udpege 
to medlemmer til havnebestyrelsen. Bestyrelsen drøftede de foreslåede kandidater og 
forslog Søren Holmark som VS’ nye repræsentant i SU og dermed også kandidat til 
havnebestyrelsen1. Bestyrelsen udtrykte en tak til den nuværende repræsentant, Klaus 
Gude, for hans store indsats og ufortrødne varetagelse af klubbernes interesser i 
havnebestyrelsen. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte deres store utilfredshed med de 
manglende og til tider kaotiske P-pladsforhold på havnen når vejret var godt. Det blev 
besluttet at bede SU om at tage problemet op med havnebestyrelsen og evt foreslå at der 
bliver indført en parkeringsafgift for alle, undtagen bådpladsejere. 
Thomas Tuxen berettede at det meste af Surf, SUP og Beachvolley aktiviteterne er droslet 
ned for vinteren men at der dog er en del surfere og SUP’er som også sejler om vinteren. 
Der er ikke noget særligt aktivitetsbehov i vinter, så der er kun planlagt en julefrokost. 
Planlægningen af næste sæson er i fuld gang og Thomas udleverede en aktivitetsplan. Der 
er endeligt planlagt indkøb af nyt udstyr til erstatning af udstyr som ikke længere kan 
bruges. 

 
3. Drøftelse og prioritering af nuværende aktiviteter, herunder den daglige administration 

af klubben  
Forud for bestyrelsesmødet havde Lars Olesen Larsen og Mads Hedegaard uafhængigt af 
hinanden lavet sammenlignelige og ret detaljerede oplæg til bestyrelsen. Det blev besluttet 
at Lars og Mads på næste bestyrelsesmøde fremlægger et fælles oplæg til drøftelse og 
vedtagelse. Der stor enighed om at tage fat på de mest vigtige problemer først og få dem 
på skinner så vi ikke gaber over for meget på en gang. Det er vigtigt at der tages fat på den 
fælles medlemsadministration, herunder en ordentlig velkomst af nye medlemmer. Et 
andet presserende problem er udpegning af en webmaster (frivillige blandt medlemmerne 
der kunne tænke sig dette ansvar bedes kontakte en fra bestyrelsen!) til hjemmesiden og 
en fælles politik for de mange sociale medier som bliver brugt af de forskellige afdelinger. 
Generalforsamlingsreferat er endnu ikke lagt på hjemmesiden men formanden vil sende 
det hurtigst muligt til Lars Olesen Larsen som har lovet at lægge det på. 
 

4. Drøftelse af forslag til vinterarrangementer 
Der blev foreslået en række aktiviteter, bl.a. langturssejlerforedrag ved Niels Christiansen, 
Foilsejlads/OL foredrag ved Bo Hasseriis og atter at tage kontakt til Leif Holton vedr. 
Meteorologi foredraget, der blev indkaldt til i 2020; men blev aflyst grundet Coronaen2. 
Søndagsfrokoster, sidste søndag i måneden (Claus Holm har tilbudt at står for disse). Vi skal 
allerede nu begynde at forberede 75 års jubilæum om 4 år. Vigtigt i den forbindelse at tage 
fat i klubbens lange og utrolig glorværdige historie. Der forefindes vistnok nogle historiske 
dokumenter på havnekontoret, men ellers er det bare at tage fat i de medlemmer som har 
været med længst. 
 

 
1 Søren Holmark har efter bestyrelsesmødet imødekommet bestyrelsens opfordring. 
2 Både Niels Christiansen og Bo Hasseriis har efter bestyrelsesmødet indvilget i at afholde foredrag. Vi kan overveje at 
tilbyde bådpladslejere, som ikke er medlemmer, at deltage så vi kan bruge foredragene som en marketing platform til 
også at fortælle om de øvrige tilbud i klubben. 



5. Eventuelt 
Der blev fra surferne udtrykt et stort ønske om en vejrstation, evt med et videokamera 
som kunne vise bølgehøjde. Bestyrelsen fandt at det var en rigtig god ide og bad Thomas 
om at tale med havnen om en optimal placering. Lænsehul-afdækningerne på Johanne er 
ødelagt og skal repareres. Jørgen og Søren vil finde ud af om det er en værftsreparation 
eller om det kan udføres af medlemmerne. 
 

6. Næste møde(r) 
Torsdag den 2/12 , kl 18:00 
Torsdag den 16/12, kl 18:00 (bestyrelsens julefrokost). 


