
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub den 20. januar, 2020, kl 18:00: 
 
Tilstede: Bjerne S. Clausen (formand), Mads Hedegaard (næstformand og 
sejlerskole), Søren Andersen (kasserer), Lars Olesen Larsen (kapsejladsudvalget), 
Thomas Tuxen (surf, SUP og beachvolley), Mads Hansen (juniorer, med på en Zoom 
forbindelse), Jørgen Kjærgaard (suppleant, medlem og formand for SU), Claus Hjerrild 
Holm (suppleant, tilstede fra punkt 3), Søren Holmark (nyt medlem af 
havnebestyrelsen, tilstede under punkt 2) 
 
1. Meddelelser fra formanden 
Havnen v. Tom Olsen og VS’s bestyrelse besluttede at aflyse det fælles 
gløggarrangement den 11. december pga. det stigende Corona smittetal. Vi vurderede 
at det var det rigtigste at gøre på baggrund af opfordringen fra regering og 
sundhedsmyndigherderne om at undlade større sociale arrangementer. 
Her i vinter afholder Dansk Sejlunion en række regionale (virtuelle Teams) møder hvor 
sejlklubberne kan videns dele og give input til DS’ fremtidige aktiviteter. Mads 
Hedegaard og formanden er tilmeldt mødet den 10. februar med deltagelse af 
sejlklubber i Øresund og Køge Bugt. 
Formanden er deltager i DS-generalforsamling den 19. marts i Odense. 
Tom Olsen (havnefogeden) har meget generøst tilbudt i at sponsorere med 50.000kr 
til at støtte af indkøb og udstyr til en tredje H-båd til klubben. Det tager klubben 
naturligvis imod med stor glæde og taknemmelighed og foreslår at havnebestyrelsens 
formand, Jens Ive, døber og overrækker båden til klubben 
Stor tak til Mads Hedegaard, som i vinter har gjort en stor og værdifuld indsats med at 
få ryddet op i klubhuset og fået smidt ud, det der skulle smides ud og gemt det som 
skal gemmes. Lad os alle hjælpe hinanden med at holde klubhuset pænt og ryddeligt 
så det fortsat er rart at komme i! 
Mads har endvidere sørget for at få opdateret klubbens oplysninger på DS’ 
hjemmeside. 
 
2. Meddelelser fra afdelingsformændene, SU og Havnebestyrelsen 
Kapsejlads: Lars berettede at der vil blive afholdt møde i kapsejladsudvalget i løbet af 
februar eller marts for at planlægge sæsonen. Som udtangspunkt videreføres 
konceptet for aftenmatcher fra de tidligere år, men ideer til ændringer er velkomne. 
Der er enighed om at spisning (evt. grill på terrassen) efter sejladserne er et must.  
Kapsejlads udvalget har brug for yderlige bemanding, herunder frivillige til at 
koordinere spisning mm.   
Spangsberg Flødebolle Cup bliver det nye navn for Vedbæk Cup (tidl. Stelton Cup). 
Reklameafdelingen hos Spangsberg har skitseret et rigtig flot nyt logo, som nu 
tilpasses sejlklubbens farver, logo mm. Klubben tidligere formand, Christian Due, har 
er stævneleder og dækker det sejlads-mæssige på vandet. Hvad der skal ske på land 
før/efter sejladsen må den samlede bestyrelse påtage sig med hjælp af frivillige i 
klubben. Der er foreløbigt aftalt et deltagergebyr på 250kr pr båd. Med det flotte 
sponsorbidrag fra Spangsberg, er der budgetteret med et pænt overskud. Budgettet 
har foreløbigt ikke indlagt udgifter til aktiviteter på land før/efter sejladsen, men der var 



stor enighed i bestyrelsen at disse aktiviteter var efterspurgt af sejlerne, som mange 
kommer langvejs fra. Ideer samt frivillige til de landbaserede aktiviteter efterspørges 
hermed. Tag kontakt til en i bestyrelsen hvis I har gode ideer og/eller vil give en hånd 
med! 
Surf, SUP og beachvolley: Thomas berettede at afdelingen er i den ’kolde sæson’ 
med mest planlægningsarbejde. Ca 8 medlemmer tager sig af de forskellige 
ledelsesopgaver i afdelingen. I april starter sæsonen som vanligt op. Der er udarbejdet 
en aktivitetsplan, som tidligere er delt med bestyrelsen. Ambitionen i afdelingen er at 
forstærke instruktørbasen til surf og SUP aktiviteterne. Afdelingens RIP er i vinterhi og 
til service. 
Sejlerskolen: Mads Hedegaard berettede at tredje del af navigationsundervisningen 
er i gang og foretages dels virtuelt dels ved fysisk fremmøde. Der planlægges fysisk 
eksamen den 2. og 3. marts. Der planlægges desuden at flere af instruktørerne 
deltager i instruktørkurser i DS. H-bådene bliver de kommende uger gennemgået af en 
bådebygger med henblik på nødvendige reparationer og opgradering. Der er behov for 
at søge om sponsorstøtte til nye sejl og udstyr. Efter det flotte tilbud fra havnen er der 
nu kig på en velegnet brugt H-båd. Der er holdt møde med kapsejladsudvalget hvor 
der er kommet et par konkrete ideer på bordet for at få flere af klubbens medlemmer 
ud at sejle kapsejlads, både de nye uøvede og de øvede som mangler lidt for at kunne 
konkurrere med de bedste i klubben. For juniorer, der vokser ud af optimisterne, kunne 
meget korte, intense og tætte sejladser i H-bådene være en mulighed. Men som med 
så meget andet er det afgørende at en ildsjæl i klubben vil drive det. Mads Hansen 
nævnte at Zoom-joller også kan være en mulighed idet flere forældre til optimistsejlere 
har udtrykt villighed til at drive denne aktivitet. 
Optimistafdeling: Mads Hansen berettede at vintersejladsen i månederne januar til 
april er startet op med 20 sejlere om formiddagen og 14 om eftermiddagen 
(arrangementet er organisatorisk overdraget til deltagernes forældre). Der er 8-10 
optimistsejlere der tager til Gardasøen i Påsken til træningslejr og stævne. 
Planlægningen af den kommende sæson er i fuld gang, hvilket bl.a. indebærer en 
validering af ventelisten samt afklaring af hvor mange eksisterende sejlere, der ønsker 
at fortsætte i optimistafdelingen. Endelig er rekruttering af trænere intensiveret. Som 
hos surferne er der bestilt service af styretøj og motor af afdelingens RIBs. Mads 
nævnte at han endnu ikke kommet i mål med NemID, da et kodekort endnu ikke er 
modtaget. 
SU og Havnebestyrelsen: Søren Holmark fortalte at der er afholdt konstituerende 
møde i havnebestyrelsen. Rudersdals tidligere borgmester, Jens Ive, fortsætter som 
formand. Ida Bogason træder ind som næstformand. Der havde været en god 
stemning på mødet hvor emner som parkering, projektet vedr. Hotel Marina og 
badebroen på Sydstranden kort blev drøftet. Jørgen nævnte at der ikke var afholdt SU 
siden sidste bestyrelsesmøde, men kunne berette at han havde lavet en indberetning 
til politiet vedr klubbens våben, som i dag består af 3 revolvere og en pistol. Desværre 
ser det ud til at 2 af de oprindelige 6 våben som klubben ejede og havde tilladelse til, 
er bortkommet. Jørgen har meldt sig til et banelederkursus i DS, hvilket vil være af stor 
nytte da han er en af bådførerne på Johanne ved onsdagsmatcherne. 
 



3. Oversigt over klubbens økonomi, herunder drøftelse af større indkøb/udgifter 
Søren er ved at lave årsregnskabet færdigt. Det ser godt ud og 2022 ser ud til at 
komme ud med et pænt overskud. Der var en kort drøftelse af klubbens 
afskrivningsprincipper og evt. værdiansættelse af klubbådene som i vid udstrækning er 
finansieret ved sponsorater.  
 
4. Fortsat drøftelse af oplæg fra Lars og Mads vedr. administration af klubben og 
dens aktiviteter 
Det overordnede formål med arbejdet er at skabe transparens og sammenhæng i alle 
aktiviteter der foregår i klubben. Ambitionen er at forsøge at løfte det administrative ud 
af de daglige opgaver, således at det dels skal være nemt for nye medlemmer af 
bestyrelsen at komme ind i de forskellige opgaver, dels at de frivillige medlemmer kan 
byde ind på helt konkrete og veldefinerede aktiviteter og på den måde bedre kan 
bruge deres tid på at skabe værdi for klubben. Skal klubben hyre en administrativ 
medarbejder til at hjælpe os med at få de administrative processer på plads. Det blev 
besluttet at nedsætte et administrationsudvalg, som skal komme med et færdigt oplæg 
til bestyrelsen i løbet af 2022. Mads indvilligede i at lave en beskrivelse af udvalgets 
opgave. 
 
5. Generalforsamling: Fastsættelse af dato (onsdag d 23/2) og dagsorden, 
herunder kontingentsats og budgetforslag 
Kasseren efterlyste afdelingernes input til klubbens budget for 2022. Der udspandt sig 
en længere diskussion omkring de enkelte afdelingers budgetstruktur, men 
konklusionen blev at afdelingerne budgetlægger deres afdelingsspecifikke udgifter og 
indtægter hvorimod klubbens ’fællesudgifter’ holdes udenfor afdelingsbudgetterne. Der 
ligeledes enighed om at bestyrelsen forholder sig pragmatisk til uforudsete afvigelser i 
afdelingsbudgetterne. Lars sætter indkaldelsen til generalforsamlingen (se nedenfor) 
på hjemmesiden. 
 
6. Eventuelt 
Jørgen meddelte at han forlader SU, hvor han i dag er formand. Bestyrelsen skal 
derfor efter generalforsamlingen udpege en erstatning, som bør være medlem af 
bestyrelsen. 
 
7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 8. februar kl 18:00, hvor den endelige 
tilrettelæggelse af generalforsamlingen vil blive et punkt på dagsordenen (Bestilling af 
smørrebrød sendes til Søren). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling: 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 23. februar 2022 kl 19.00 i 
klubhuset. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 

1) Valg af dirigent. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem 
2) Formanden og udvalgslederne aflægger beretning om det forløbne år 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4) Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent 
5) Valg af formand, jfr. § 10 (Bjerne Clausen genopstiller) 
6) Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen jfr. § 11 

Mads Hedegaard (næstformand og sejlerskolen) er ikke på valg og fortsætter. Søren 
Andersen (kasserer) er ikke på valg og fortsætter, Lars Olesen Larsen 
(kapsejladsudvalg) er ikke på valg og fortsætter, Mads Hansen (juniorleder) er ikke på 
valg og fortsætter, Gustav Zeuthen (ungdomsrepræsentant) er ikke på valg og 
fortsætter, Thomas Tuxen (surf, SUP og beachvolley), er på valg og genopstiller,  

7) Valg af bestyrelsessuppleanter: Claus Hjerrild Holm genopstiller, Jørgen Kjærgaard 
genopstiller ikke og der skal vælges en ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Stefan 
Siggaard som ny suppleant. 

8) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
9) Behandling af evt. forslag 
10) Eventuelt 

 


