
 
Referat for BM i Vedbæk Sejlklub den 15. september, 2022, kl 18:00 

 
Tilstede: Bjerne Clausen, Mads Hedegaard, Lars Olesen Larsen, Mads Hansen, 
Søren Andersen, Thomas Tuxen, Søren Holmark (deltog under pkt. 2 og 3) 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer. 

 
2. Meddelelser fra formanden 

DS afholder Klubkonference 11-12 november i Vingsted Centret. Der er flere ret 
interessante emner på programmet og formanden overvejer at deltage. Kultur- og 
Fritidsudvalget, Rudersdal Kommune, har meddelt at de kommer på en 
Besigtigelsestur d 21/9 kl 15:30 hvor de gerne vil informeres om klubberne på 
havnen og hvad deres aktiviteter er. Formanden repræsenterer Sejlklubben. 
Besøget fra Kastrup Sejlklub i foråret blev efterfølgende evalueret af bestyrelsen 
som var enige om at være åbne overfor en fornyet anmodning fra Kastrup idet vi 
finder at det er vigtigt at klubben forsøger at være så samarbejdsvillig som muligt 
med andre klubber. Sådanne aktiviteter må naturligvis ikke være til gene for 
klubbens egne medlemmer og det blev besluttet at fremtidige aktiviteter som 
lægger beslag på hele klubhuset skal informeres til alle klubbens medlemmer i god 
tid. Parkeringsudvalget, hvor formanden bl.a. sidder, har kun afholdt ét møde (d. 3. 
maj). De manglende parkeringspladser på ”stranddagene” er et tilbagevendende 
problem som ikke bliver let at løse og Søren Holmark nævnte at havnebestyrelsen 
helst så at det blev forsøgt løst sammen med Marina projektet. Endelig informerede 
formanden bestyrelsen om at de stigende energipriser vil blive et emne på næste 
SU-møde som afholdes d. 22/9 i Vedbæk Sejlklub. Man vil her drøfte muligheden 
for på sigt at omlægge fra gas til en mere vedvarende energiform. Søren Holmark 
informerede bestyrelsen om at havnebestyrelsen opfordrer alle klubberne til at vise 
fornødent samfundssind og spare så meget på energien som muligt. Bestyrelsen 
besluttede endeligt at standernedhalingen vil blive d. 30/10 kl 12:00-13:00. 

 
3. Meddelelser fra afdelingsformændene, SU og Havnebestyrelsen 

Søren Holmark, Havnebestyrelsen: Havnebestyrelsen har fortsat ”Vision 
Vedbæk” i relation til Marina projektet på deres agenda. Søren spurgte til interessen 
for et evt. bureau til at hjælpe klubberne med administrative opgaver/udfordringer 
og er i den henseende interesseret i en liste over relevante opgaver. Et sådant 
bureau vil naturligvis skulle finansieres af klubberne. Formanden tager det med til 
SU-mødet for at lodde interessen blandt de øvrige klubber på havnen. 
Havnebestyrelsen er af den opfattelse at kaffevognen var et tiltrængt løft til den 
sydlige del af havnen og vil undersøge andre muligheder for at etablere noget 
udskænkning i den del af havnen. Søren efterspørger endvidere forslag til 
forbedringer af bygningerne. 
Thomas Tuxen, Surf, SUP og Beachvolley: Sæsonen har budt på meget aktivitet 
i afdelingen. Der er afholdt DM i 40+ beachvolley som var et rigtigt godt 



arrangement. Klubben var repræsenteret på Havnedagen ved Surf, SUP og 
Beachvolley afdelingen. Thomas meddelte at de betalte SUP-intro kurser fungerer 
rigtig godt og er noget han gerne vil fortsætte med. Afdelingen drøfter muligheden 
for at igangsætte surfsejlads med foils under brædderne og overvejer at søge støtte 
til projektet (gennem en ansøgning til Nordea fonden). Thomas foreslog at Lucas 
fremover deltager i bestyrelsesarbejdet som observatør (formelt skal han vælges af 
generalforsamlingen) og at Gustav udtræder, da han ikke længere har den 
fornødne tid til bestyrelsesarbejdet. Det blev accepteret af bestyrelsen. 
Mads Hansen, Optiafdelingen: Der er hver uge en masse børn ude at sejle! Ved 
Nordisk Mesterskab i optisejlads i Finland gjorde VS-sejlerne det utroligt flot, bl.a. 
med en 4. plads til Silas som også deltog i team sejladsen hvor de danske drenge 
sikrede sig sølvet efter Sverige. Klubben havde endvidere 10 sejlere med til DM i 
Lemvig. Afdelingen har kunnet fastholde mange af de rutinerede sejlere men der 
har desværre været et ret stort frafald af nye sejlere. Det kan skyldes manglende 
opbakning fra forældres side. Der er sat nye stativer op til jollerne. Succesen fra 
sidste vinter med vintertræning fortsættes. 15-18 har meldt sig fra VS, men 
træningen er også åbent for sejlere fra andre klubber, som betaler deres del af 
udgifterne. Der er arrangeret en pigetræningslejr i VS-regi d. 10. oktober. Endelig 
deltager 12-14 optier fra VS i Harboe Cup. 
Mads Hedegaard, Sejlerskolen: Det har været en fantastisk sæson i sejlerskolen 
med mange deltagere og stort aktivitetsniveau. Traileren som blev købt sammen 
med den seneste H-båd, er blevet solgt for 25.000kr! De nye H-bådssejl er leveret, 
men der har desværre sket et par skader på sejlene men disse er reparerede igen. 
Der er 29 elever tilmeldt på sejlerskolen som undervises af 9 instruktører og 6 
vikarer. Den nyindkøbte dieselmaskine er samlet og klar til undervisningen (og den 
kører!). Sejlerskolen planlægger motorkursus i januar med den nyerhvervede 
motor. Der etableres ’taskesejlads’ i vinter med lørdagssejladser i H-bådene (mail 
går snart ud). Klubben får en J-70 til låns fra Sejlsportsligaen en af de nærmeste 
dage og der vil komme et foredrag i oktober omkring ligaen. Desuden planlægges 
foredrag i vinter med Bo Hasseris (udsat fra i vinters) og foredrag om en tursejlads 
til Skotland. 14 elever skal op til duelighedsprøve. Mads har udvirket at gulvene i 
klubhuset er blevet malet og bænken i pigebaderummet er repareret. Desuden er 
der indkøbt måtter for at lette rengøringen. Baderummene er blevet afkalket og 
rengøringen generelt forbedret. Der er helt generelt et meget stort pres på 
klubhuset, hvilket er positivt men også betyder et stort slid. Lars H. Knudsen har 
lovet at ville hjælpe med vores IT-problemer og ligeledes med de brede 
kommunikation. Klubhusprojektet er ved at komme i gang. Tegninger er rekvireret. 
Lars Olesen Larsen, Kapsejlads- og kølbådsafdelingen: Afdelingen har 
hovedsaligt tre ting at holde styr på: onsdagskapsejladserne, klubmesterskabet og 
Spangsberg Cup. Der har været rekordmange deltagere til onsdagskapsejladserne i 
år og meget stor aktivitet i klubhuset efter sejladserne hvor der har været arrangeret 
madlavningstjanser. Lars meddelte at i princippet har alle medlemmer af DS ret til 
at deltage i vores onsdagskapsejladser og derfor burde vi måske markedsføre at 
vore sejladser er åbne for andre klubber. Klubmesterskabet er nu blevet et åbent 
mesterskab. Klubbens signatursejlads, Spangsberg Cup, er desværre et årligt 
tilbagevendende smertensbarn i klubben. En sådan sejlads med langt over et 



hundrede deltagende både kræver et meget stort antal frivillige i klubben for at 
kunne afvikles på tilfredsstillende vis. Det har desværre vist sig at være rigtig svært 
at få aktiveret frivillige i klubben til at gøre en indsats. Lars foreslår at klubben efter 
dette års sejlads evaluerer hvordan sejladsen fremover skal afvikles.  

 
4. Oversigt over klubbens økonomi, herunder drøftelse af større indkøb/udgifter 

samt en evt. politik vedr. indkøb og servering af stærk alkohol i VS-regi 
(se seneste regnskab udsendt af Søren) 
Søren Andersen, Kasserer: Søren spurgte ind til en politik vedrørende indkøb og 
indtagelse af stærk alkohol i forbindelse med klubbens arrangementer. Bestyrelsen 
var enige om at det ville være ok ved specielle lejligheder. Lønudgifterne i 
regnskabet er lavt i regnskabet hvilket sandsynligvis skyldes sent indsendelse af 
timesedler. Der er måske behov for en oprydning i nogle kontingentkategorier, 
familiemedlemsskab, etc. Pt. er der ingen planer om kontingentforhøjelse. 
 

5. Spangsberg Cup. Status for kapsejladsarrangementet (se under Lars’ 
beretning) 

 
6. Status for implementeringen af ny struktur vedr. administration af klubben og 

dens aktiviteter, herunder ambitionsniveauet og hvilke udfordringer det giver 
mht. klubbens økonomi og fremtidige kontingentniveau 
Der arbejdes fortsat på implementeringen, især omkring forbedringer af klubhuset. 
Tilskuddet fra DIF skal bruges til at kommunikere om klubben og hverve nye 
medlemmer til klubben ved bl.a. at producere en video og andet 
kommunikationsmateriale.  

 
7. Eventuelt 

Henvendelse fra Mads Siggaard vedr. stort forbrug af nøglebrikker.  
 
8. Næste møde 

Forslag: Torsdag d. 10/11 kl 18. 
  


