
 
Referat fra Bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub den 8. februar, 2022, kl 18:00: 
 
Tilstede: Bjerne S. Clausen (formand), Mads Hedegaard (næstformand og 
sejlerskole), Søren Andersen (kasserer), Lars Olesen Larsen (kapsejladsudvalget, 
deltog delvist på Zoom), Thomas Tuxen (surf, SUP og beachvolley), Mads Hansen 
(juniorer), Gustav Zeuthen (ungdomsrepræsentant), Jørgen Kjærgaard (suppleant, 
medlem og formand for SU), Søren Holmark (SU-medlem og medlem af 
havnebestyrelsen) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt. 
 
2. Meddelelser fra formanden 
Formanden meddelte at det var glædeligt at den seneste storm, Malik, den 29.-30. 
januar med kraftig forhøjet vandstand heldigvis ikke blev så alvorlig at den anrettede 
skade hverken på havnen, klubhuset eller klubbens grej, herunder klubbens både. 
Som annonceret ved sidste BM deltager Mads Hedegaard og formanden den 10. 
februar i Dansk Sejlunions regionsmøde for Øresund og Køge Bugt hvor sejlklubberne 
kan videns dele og give input til DS’ fremtidige aktiviteter. Formanden deltager 
desuden i DS-generalforsamling den 19. marts i Odense. 

 
3. Meddelelser fra afdelingsformændene, SU og Havnebestyrelsen 
Kapsejlads: Lars meddelte at Christian har grønt lys til at fortsætte alt sit gode 
arbejde med forberedelsen af Spangsberg Flødebolle Cup, og har lovet at bestyrelsen 
stiller op med mandskab og plan for de landbaserede aktiviteter i form af moleøl, 
bespisning oa. Samtidig er det blevet gjort klart, at Vedbæk Sejlklub og klubbens logo 
skal fremgå tydeligt i marketingmaterialet, og som organiserende myndighed. 
Surf, SUP og beachvolley: Thomas berettede kort at der heldigvis ingen skader var 
efter Malik og ellers er afdelingen påbegyndt planlægning af instruktørkurserne, hvor 
Gustav Zeuthen aktivt deltager.  
Sejlerskolen: Mads Hedegaard berettede at der til den teoretiske undervisning er der 
godt 14 kursister tilbage som går op til eksamen. Håber på 30 deltagere til praktisk 
sejlads; tilmeldingen er åbnet, og lige nu er der 13 tilmeldte. Skippermøde i marts. 14 
skippere incl vikarer har meldt sig på banen. Det er lykkedes Mads at låne en J-70 i 
DS i 4 uger i september og oktober (incl. Spangsberg Flødebolle Cup). Mads sammen 
med Niels Ebbehøj har deltaget i DS kursus for instruktører til sejlerskoler med blandet 
udbytte. Der er købt (4000kr) og hjemtaget en Volvo Penta MD5b til undervisningsbrug 
i sejlerskolen. H-både sættes i vandet den 8. april. Gelcoatskaderne bliver repareret 
forinden. Ny bådsmand har meldt sig. Mads har besigtiget to H-både til salg, men 
fortsætter jagten da ingen af de 2 indkøbes. Der mangler en eller flere sponsorer til 
nye sejl og også gerne en ny mast. Afdelingen planlægger at forhøje årslicens for brug 
af H-bådene fra 1000kr til 1200kr for 2022. Mads gjorde endelig opmærksom på at vi 
mangler et aktivt klubhusudvalg. 
Optimistafdeling: Mads Hansen berettede at tilmeldinger til sæsonen er i fuld gang. 
Børnene er generelt glade for at sejle i afdelingen. Vintertræningen går rigtig godt; der 



er 19 på 1. pas og 12 på anden pas. 9 trænere er på bruttolisten, hvilket er flot. Der er 
tilmeldt 9 sejlere til træningen på Gardasøen i Påsken. 
SU og Havnebestyrelsen: Søren Holmark meddelte at der intet nyt var at berette fra 
Havnebestyrelsen. Jørgen Kjærgaard forklarede at opgørelsen over klubbens våben 
(startpistoler) er sendt til Politiet med en forklaring om at to af våbnene er blevet væk. 
Jørgen skal have en våbentilladelse for at vi kan beholde våbnene. Jørgen har endelig 
været på et udbytterigt banelederkursus i DS og er dermed rustet til at kunne lede 
fremtidige stævner. 
 
4. Oversigt over klubbens økonomi, herunder drøftelse af større indkøb/udgifter 
Søren har sendt regnskabet for 2021 til godkendelse hos revisorerne. Ingen 
kommentarer er modtaget derfra. Søren er pt i gang med at udforme budget for 2022, 
som skal til godkendelse ved generalforsamlingen.  
 
5. Status for implementeringen af ny struktur vedr. administration af klubben og 
dens aktiviteter 
Mads Hedegaard forklarede status vedr fokusopgaver og -områder. Der mangler helt 
klart en beskrivelse af de mange forskellige opgaver i klubben. Bl.a. mangler der 
beskrivelse af behov for frivillige, web administration, IT administration, beskrivelse af 
udvalgenes formål og deres opgaver, en kommunikations politik skal færdiggøres og 
godkendes, navngive udvalgs ansvarlige på hjemmeside og SoMe, aktivitetskalender, 
etc. Mads gentog nødvendigheden af at vi ansætter en person i en begrænset periode 
som kan hjælpe os med at få disse ting på plads. Bestyrelsen bemyndigede Mads til at 
finde en person som kan bruge et par timer om ugen på arbejdet. 
 
6. Forberedelse af Generalforsamlingen  
Jørgen tilbød at fortælle lidt om sit arbejde i SU ved generalforsamlingen. Bestyrelsen 
vil konstituere sig ved et BM i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. 
 
7. Eventuelt 
Intet at meddele 
 
8. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 22. marts kl 18. 


