
Referat fra bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub den 26. januar, 2023, 
kl 18:00 
 

Tilstede: Thomas Tuxen, Mads Hedegaard, Søren Andersen, Mads Hansen, 
Søren Holmark og Lars H. Knudsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt uden ændringer. 
 

2. Meddelelser fra formanden 
 
Formanden har afholdt et møde i Parkeringsudvalget med Jørgen Vinding. Det blev 
besluttet at udforme en skriftlig henvendelse til Havnebestyrelsen med en 
beskrivelse af problematikken omkring parkeringsbehovet samt komme med 
ideforslag til mulige løsninger, der imødekommer både havnens daglige brugere 
samt strandgæsterne. Håbet er så at Havnebestyrelsen vil bringe det videre til 
kommunalbestyrelsen i Rudersdal. 
 

3. Gennemgang af dagsordenen for ordinær generalforsamling d. 22/2. 
 
Standard dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået punkt for punkt. Det 
blev besluttet at bestyrelsen ved generalforsamlingen vil foreslå Søren Holmark 
som dirigent.  
 
Forslaget fra Torben Svava Hansen vedr. at gøre et mangeårigt medlem til 
æresmedlem blev bakket op af den samlede bestyrelse. Men vedtægterne rummer i 
øjeblikket ikke mulighed for at vælge æresmedlemmer, hvorfor det er nødvendigt 
med en vedtægtsændring. Formanden vil udforme teksten til ændringen og 
udsende forslaget sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Mads Hedegaard rejste spørgsmålet om vi skulle indføje i vedtægterne at 
medlemmerne forpligtede sig til at yde et vist omfang af frivilligt arbejde. Det ses i 
mange andre sejlklubber og fungerer på glimrende vis. Der var dog overvejende 
stemning i bestyrelsen for at vi foreløbigt vil forsøge at motivere medlemmerne til at 
yde en indsats for klubben. Som drøftet nedenfor er der et meget stort behov for 
bl.a. at få renoveret klubhuset, men også ifm. vedligehold og drift af klubbens både 
samt værksted er der behov for en betydelig frivillig arbejdsindsats. Gør vi ikke 
arbejdet selv vil det blive nødvendigt at betale nogen for at udføre arbejdet, hvilket 
igen kan betyde en kontingentforhøjelse.  
 
Formanden vil med input fra den øvrige bestyrelse sørge for at teksten til 
indkaldelsen vil blive udsendt således at fristen på de 20 dage bliver overholdt. 

 
4. Brugen af klubbens kommunikationsplatforme (v. Mads Hedegaard og Lars H. 

Knudsen) 
 



Mads gav en kort introduktion til emnet og Lars H. Knudsen, som i sit professionelle 
liv arbejder med kommunikation. 
Lars gav herefter en detaljeret PowerPoint præsentation af nogle af de tanker han 
har gjort sig for at forbedre kommunikationen i Vedbæk Sejlklub, både til 
medlemmerne og til ikke-medlemmer. Hans vision drejer sig især om at skabe et 
Vandsport i Vedbæk, som vil omfatte flg. kommunikationskanaler: hjemmesiden på 
web, Facebook, FB-grupper, Instagram, YouTube/Vimeo, mail, SMS, samt 
møder/arrangementer. Der er klart et uudnyttet potentiale for at løfte kommunikation 
til et højere niveau. Det er vigtigt at skabe en ’paraply’ med nogle aktiviteter 
nedenunder.  
Formålet med at forbedre kommunikationen er at fastholde medlemmerne, få nye 
medlemmer, informere interessenter (især kommune, sponsorer), samt informere 
klubbens omverden generelt (gennem diverse medier). 
Informationen til medlemmerne skal omfatte generelt om klubben og aktiviteter, 
herunder om Surf/SUP/Kite, kapsejlads, ungdom/jolle, Beachvolley, og tursejlads. 
Kommunikationen til ikke-medlemmer har som formål at få nye medlemmer ind 
således at de kommer til at kende alle klubbens aktiviteter, de skal føle sig 
velkommen gennem et struktureret intro-forløb som minimum. 
Lars betonede at et nyhedsbrev, som jævnligt udsendes, f.eks. månedligt, samt 
efter behov, er vigtigt. Det kunne være udformet med et fælles ’hoved’ med generel 
information og hver afdeling indsætter så deres specielle information herunder. 
Afsender skal være naturligvis være Vedbæk Sejlklub. 
Vedr. Hjemmesiden er bestyrelsen ansvarlig for at producere indhold til deres del, 
og hver afdeling er ansvarlig for at producere indhold til deres del. Der skal gøre 
udpræget brug af links fra indgangssiden til de enkelte aktiviteter. 
 
Lars H. Knudsen lovede at yde en velkommen indsats med til at få organiseret 
arbejdet og deltager gerne i bestyrelsens møder, men kommunikationsbidragene 
skal naturligvis komme fra bestyrelsen samt deres respektive afdelinger. 

 
5. Kort rapportering fra afdelingerne, SU og Havnebestyrelsen (v. 

afdelingsformændene og Søren Holmark) 
 
Mads Hansen, Opti-afdelingen: Vintersejladserne fortsætter med ca. 40 deltagere 
på vandet. Derudover er der planlagt træningssejlads i marts for ’laget’ lige under 
de bedste opti-sejlere. Planlægningen af opti-stævnet i april er i fuld gang. 
Sæsonens kapsejladser begynder i april med start på Gardasøen hvor 9-10 sejlere 
foreløbigt er tilmeldt. Opti-afdelingen har ret mange børn på venteliste. For at få så 
mange ud at sejle som muligt sejles der hver uge i sommersæsonen både mandag, 
tirsdag, onsdag og torsdag.  
Thomas Tuxen, Surf/SUP/Beachvolley: Det er stadig udenfor sæson så ikke så 
meget aktivitet lige nu. Afdelingen starter op i begyndelsen af april med diverse 
aktiviteter såsom generelt vedligehold af udstyr. 
Søren Holmark, Havnebestyrelsen: Havnebestyrelsen holdt sit seneste møde i 
november og der er rundsendt referat fra mødet til bestyrelsen (findes også på 
Havnens hjemmeside). Bygningen, hvor Roots restauranten ligger i, er under 
omfattende renovering. Dette har givet anledning til nogle overraskelser vedr. 



bygningens generelle tilstand. Dette er meget sandsynligt tilsvarende for havnens 
øvrige ældre bygninger, bl.a. vores klubhus. 
Mads Hedegaard, Sejlerskolen og Klubhusudvalg: Der er et overvældende 
behov for en gennemgribende renovering af klubhuset, idet der er et meget stort 
belastning/slid på huset qua vores mange medlemmers brug af huset samt 
bygningens generelle dårlige tilstand (se kommentar ovenfor vedr. Roots-
bygningen). Klubhuset er ligeledes blevet for lille og på en række områder 
utidssvarende/uanvendelig for mange af klubbens aktiviteter, bl.a. er der helt 
specifikke brugerkrav til mere optimale undervisningsfaciliteter. Vi får brug for at få 
nogle professionelle bygningssagkyndige til at rådgive os om hvad vi kan/må gøre 
af forbedringer på huset, både indvendigt og udvendigt. Det næste er så at skaffe 
penge til at kunne lave evt. ombygninger/forbedringer af huset. 
Vinduespudsning er aftalt til to gange om året, både indvendig og udvendig. 
Erhvervelsen af J70’erne er som tidligere beskrevet for bestyrelsen vigtig for 
klubbens fremtidige sejladsaktiviteter af flere grunde. Der er foreløbigt kommet 
tilkendegivelse fra Nordea fonden på 60.000kr og Lars Olesen Larsen har søgt 
Mærsk fonden om yderligere et beløb. Hvis vi skal nå at få bådene i indeværende 
sæson, kan det blive nødvendigt at klubben lægger et beløb ud indtil der er skaffet 
de nødvendige sponsor- og fondsmidler. 
H-båds Ligastævnet i maj er på skinner i planlægningsfasen og der vil blive 
mulighed for at medlemmer med H-båds licens kan låne klubbens tre H-både for at 
deltage i kapsejladserne. 
Lars Olesen Larsen og Mads påtænker at starte kapsejladsskolen op her i foråret 
men det forventes så at andre ildsjæle i klubben vil tage over og kører det derefter. 
 

6. Økonomi (v. Kasseren) 
 
Økonomien ser fornuftig ud med et pænt overskud for 2022. Kasserer Søren 
Andersen vil fremlægge regnskabet i større detaljer ved generalforsamlingen. Der 
er absolut økonomi til at sætte nogle yderligere vandsportsaktiviteter i gang i 
klubben.  
 

7. Eventuelt 
 
Intet 
 

8. Næste møde  
Bestyrelsen vil konstituere sig ved et bestyrelsesmøde i direkte forlængelse af 
generalforsamlingen den 22/2. 


