
Referat fra bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub den 2. december kl 18:00 
 
Tilstede: Bjerne S. Clausen (formand), Mads Hedegaard (næstformand), Søren Andersen 

(kasserer), Lars Olesen Larsen (formand for kapsejladsudvalget), Jørgen Kjærgaard 
(suppleant, medlem af SU), Claus Hjerrild Holm (suppleant), Klaus Gude (afgående medlem 
af Havnebestyrelsen, tilstede under punkt 2), Søren Holmark (nyt medlem af 
havnebestyrelsen, tilstede under punkt 2) 

 
1. Meddelelser fra formanden 

Formanden beklagede at han havde overset at bestyrelsen ifølge vedtægterne skulle 
konstituere sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmødet blev derfor 
indledt ved en konstituering hvor det enstemmigt blev vedtaget at Mads Hedegaard 
udnævnes som næstformand og Søren Andersen fortsætter som kasserer. Lars Olesen 
Larsen bad om at de bestyrelsesmedlemmer, som endnu ikke er på hjemmesiden med 
billede, kan sende et vellignende portræt til ham. Vi bør ikke publicere medlemmernes e-
mailadresser for at undgå at blive spammet. 
 
Det blev besluttet at ’Oversigt over klubbens økonomi, herunder drøftelse af større 
indkøb/udgifter’ bliver et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. Det blev endvidere 
besluttet at bestyrelsen har behov for en drøftelse af om ikke der er behov for at indføre 
prokuraregler samt regler for gaveindkøb.  
 
Formanden nævnte endeligt at vi allerede nu skal overveje og forberede 
generalforsamlingen som skal afholdes i februar. På basis af det strukturarbejde som Lars 
og Mads arbejder på (se Punkt 3) bliver det forhåbentligt muligt at fremlægge en form for 
vision for klubben på både kort og mellemlangt sigt. Der kan også være behov for at drøfte 
et par mindre vedtægtsændringer som kan åbne op for at afholde generalforsamlinger 
virtuelt samt eventuelt at indføre en paragraf, der kan give bestyrelsen mulighed for i grelle 
tilfælde at ekskludere et medlem. Formanden vil kontakte DS for at indhente råd og 
vejledning. 

 
2. Meddelelser fra udvalgsformændene, SU og Havnebestyrelsen 

Surfafdelingen: Intet nyt (Thomas Tuxen havde meldt afbud). 
Optiafdelingen: Intet nyt (Mads Hansen havde meldt afbud). 
Kapsejladsudvalget: Lars Olesen Larsen havde intet nyt at berette 
Sejlerskolen: Mads Hedegaard nævnte at der bruges en kombination af fysisk 
tilstedeværelse/Zoom til at udføre undervisningen (der er 16 tilmeldt, incl. 2 fra 
søspejderne). I den praktiske del i sejlerskolen lægger instruktørerne egen båd til, men ved 
forfald er der behov for at en vikar kan have rådighed over en eller flere H-både til at 
foretage undervisningen i. Det er ikke tilstrækkeligt med de 2 H-både som klubben ejer, der 
er behov for en tredje for at tilfredsstille behovet. Mads har set på en H-båd i havnen, der 
står til salg for lidt under 30.000 kr. Med nyt udstyr bliver den samlede pris ca 50.000kr. 
Bestyrelsen var positiv indstillet til at erhverve en tredje H-båd, men bad om at der søges 
om midler fra DIF og sponsorer (er der medlemmer som vil træde til her eller har kontakt til 
potentielle sponsorer hører bestyrelsen det gerne). Der er behov for udskiftning af en 
ødelagt mast på H-båden, Banditten, samt et stel nye, alternativt brugte, sejl til de to 
eksisterende H-både for at få dem i brugbar stand. Der forhandles med sejlmager om dem 
og det vil blive forsøgt hentet midler fra fonde, kommune eller private sponsorer også til 
dem. Det maksimale engangsbeløb til opgradering af H-bådene er på ca 156.000 kr. 



SU og Havnebestyrelsen: Jørgen Kjærgaard, Klaus Gude, og Søren Holmark refererede fra 
de seneste møder i de to fora. I SU var der enstemmighed om at vælge Søren Holmark og 
Jesper Winter Andersen til at træde ind i Havnebestyrelsen fra 1. januar 2022. Der hersker 
pt. stor usikkerhed om der vil ske et formandsskifte i Havnebestyrelsen efter at Rudersdal 
får ny borgmester. Parkeringsproblematikken blev bragt ved mødet i SU og vil senere blive 
taget op af Søren og Jesper i havnebestyrelsen, som vil forsøge at udarbejde et konkret 
forslag som kan drøftes. Bjerne og resten af bestyrelsen udtrykte endelig en stor tak til 
Klaus Gude for hans lange og utrættelige arbejde i Havnebestyrelsen. 
Sociale arrangementer: Claus Hjerrild Holm meddelte at Gløggarrangementet i samarbejde 
med havnen er på skinner og der ser ud til at være stor interesse blandt medlemmerne for 
at deltage. Claus bad om at medlemmerne så vidt muligt giver ham besked hvis man vil 
deltage da det er vigtigt at kunne ’dimensionere’ gløggen. Claus vil indkøbe noget julepynt 
for at udsmykke klublokalerne i anledningen. Da arrangementet er åbent for alle, foreslog 
Lars at der uddeles en folder ved arrangementet som fortæller om Vedbæk Sejlklub for 
derigennem at tiltrække nye medlemmer. Folderen, som bestyrelsen besluttede at få trykt i 
et passende antal, blev delt ud til de tilstedeværende for kommentarer. Der var stor 
enighed om Claus’ forslag om, at vi fremadrettet i bestyrelsen bør tage initiativ til flere 
sociale arrangementer, f.eks. i forbindelse med standerophal/-nedtagning, 
generalforsamlingen, jul, og ikke mindst ifm klubben 75-års jubilæum om et par år. Der er 
også behov for at give klubhuset et gevaldigt ’løft’ så det fremstår rent, ryddeligt og 
indbydende for medlemmerne. Der skal nok bruges nogle midler på at opnå dette. 
Økonomi: Søren Andersen meddelte at der var betalt regninger fra Surfafdelingen på 
udskiftning af udslidt udstyr og fra Optiafdelingen til nye sejl, udgifter som var godkendt af 
den tidligere bestyrelse. Der er desuden lavet et par overflytninger af beløb på diverse 
konti (H-bådene og kapsejlads). Det blev drøftet om klubben skulle investere i 
ForeningsLet’s regnskabsmodul. Søren vil tale med en repræsentant fra ForeningsLet om 
der vil være fordele ved at anvende modulet i VS’ økonomiadministration. 
 

3. Drøftelse af oplæg fra Lars og Mads vedr. administration af klubben og dens aktiviteter 
Mads fremlagde status for det strukturarbejde som han og Lars har arbejdet på siden 
sidste bestyrelsesmøde. Det blev bl.a. besluttet at prioritere opgaverne da det ellers vil 
blive en for stor mundfuld hvis vi vil gabe over det hele på en gang. Oplægget vil der blive 
arbejdet videre på og vil blive yderligere konkretiseret til næste bestyrelsesmøde i januar. 
Powerpoint-oplægget vil blive sendt ud til bestyrelsen efterfølgende. 
 

4. Drøftelse af forslag til aktiviteter 
Mads fortalte at de tre aftenarrangementer (metrologi, tursejlads og kapsejlads) som blev 
besluttet ved sidste bestyrelsesmøde er på plads og vil blive afholdt her i vinterhalvåret. De 
eksakte tidspunkter vil blive annonceret snarest muligt og lagt i arrangementskalenderen. 
Bestyrelsen har ikke umiddelbart planer om yderligere arrangementer i vinter udover 
måske afholdelse af en vinaften, som Claus tilbød at se på. 

 
5. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 
 

6. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag d 20. januar hvor tilrettelæggelse af 
generalforsamlingen vil blive et punkt på dagsordenen. 
 


