
Referat fra Bestyrelsesmøde i Vedbæk Sejlklub den 10. november, 
2022, kl 18:00: 

 
Deltagere: Søren Andersen, Mads Hedegaard, Mads Hansen, Thomas Tuxen, 
Stefan Siggaard, Lucas Lundsteen Brøndum, Bjerne Clausen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2. Meddelelser fra formanden 

Standernedtagningen blev foretaget d. 30/10 med efterfølgende servering af kaffe 
og kage (og øl). Der var et mindre fremmøde. Rudersdal Kommunes Visionsudvalg 
har efter aftale med bestyrelsen afholdt møde i VS klublokaler. Det er vigtigt at vi 
har et godt forhold til politikerne i kommunen. Det er aftalt med Havnen at VS 
lægger lokaler til Julegløgg arrangementet d 10. December kl 11. Bestyrelsen har 
meddelt havnebestyrelsen at VS stiller sig positivt overfor en genetablering af en 
”Kaffevogn” på sydmolen med det forbehold at kaffevognen ikke er til gene for 
surferne, SUP’erne og optimisterne som anvender samme areal til på- og afrigning. 
Det vil være optimalt hvis kaffevognen kunne stilles på arealet hvor der i dag er 
opmagasineret gamle joller på trailere. Formanden nævnte endeligt at det vil være 
nødvendigt med en drøftelse i bestyrelsen af fremtiden for Vedbæk/Spangsberg 
Cup. Det skal være soleklart hvem der har det overordnede ansvar og hvor det skal 
forankres. Det optimale ville være et stående Vedbæk Cup udvalg på lige fod med 
klubbens øvrige udvalg og med en fast repræsentant i bestyrelsen. 

Formandens deltagelse i DS’ klubkonference d. 11-12. november på Vingsted 
Centret måtte desværre aflyses grundet sygdom. Formanden er med i et 
Formandsnetværk faciliteret af DS. 

3. Anskaffelse af 2 stk J70’er (v. Lars Olesen Larsen)  
 
Mads Hedegaard fremlagde forslaget da Lars havde forfald. Mads nævnte med 
henvisning til motivationen at Vedbæk Sejlklub oplever alders- og køns-relaterede 
udfordringer i forhold til at binde afdelinger og medlemmer sammen i sportslige 
fællesskaber. Ved anskaffelse af 2-3 moderne sejlbåde får klubben mulighed for at 
tilbyde en platform til overgangen fra ungdomsafdelingerne (optimist og surf) til 
voksenafdelingen (kølbåde), samtidig med at foreningens mange kvindelige 
medlemmer får mulighed for etablering af sejler-fællesskaber og deltagelse i 
Woman on Water (WoW) konceptet (Sejlsportsligaen). Mads understregede at 
leasingmodellen betyder at vi kun binder klubben for et år ad gangen og at den 
maksimale risiko, som klubben påtager sig er et tab af 140.000 kr, hvilket kan ske 
hvis, såfremt der ikke opnås fondstilskud til anskaffelsen og der heller ikke opnås 
nogen som helst brugerbetaling for anvendelsen af bådene. 
Mads Hansen spurgte ind til de økonomiske forudsætninger, især de forventede 
tilskud fra fonds- og sponsormidler. Han opfordrede til at bestyrelsen koordinerede 



fremtidige ansøgninger så vi undgår at komme i en indbyrdes konkurrence med 
andre behov i klubben for fonds- og sponsorstøtte. 
Thomas Tuxen nævnte at det for nogle vil være et (for) stort spring fra optimist til 
J70.  
Stefan Siggaard ønskede oplyst om arrangementet med Sejlsportsligaen vil betyde 
at vi samtidig køber en spot i Ligaen. 
Efter yderligere drøftelse af forslaget blev det enstemmigt besluttet at 
imødekomme forslaget om at lease 2 stk J70’er under forudsætning af at der 
skal være en klar tilkendegivelse for fondsstøtte af størrelsesordenen 
minimum 100.000 kr før der afgives bestilling på de 2 både. 

 
4. Meddelelser fra afdelingsformændene, SU og Havnebestyrelsen 

Mads Hedegaard: Sejlerskolen vil i vinter udbyde et par motorkurser (evt. i 
samarbejde med FTLF). Kurserne vil også tilbydes ikke-medlemmer med det formål 
at rekruttere nye medlemmer. Navigationsundervisningen for vinteren er fuldtegnet 
(max. 18). Aftenforedrag: Bo Hasserris vil i vinter holde foredraget vedrørende 
havkapsejlads som blev aflyst sidste vinter. Jørgen Damgård Madsen vil holde 
foredrag om langturssejlads. Søredningstjenesten vil afholde et i januar. Endelig, 
muligvis et foredrag vedr. sejl- og sejldesign ved en sejlmager. H-båds klubben i 
Danmark har henvendt sig til klubben for at høre om VS er interesseret i eventuelt 
at afholde et H-båds ligastævne i maj. Mads nævnte at det er vigtigt at vi aktiverer 
seniormedlemmerne i klubben til frivilligt arbejde da de udgør en stor ressource. 
Andre klubber arrangerer seniorsejladser (f.eks. ved at bruge skolebådene til 
dagssejladser). Mads nævnte at han på forskellig vis forsøger at aktivere kvinderne 
i klubben til at begynde at sejle noget mere. Planlægningen af klubhusrenoveringen 
er stået lidt i stampe i sommerhalvåret men skal i gang igen her i vinter. Frivillige til 
H-båds renovering og vedligeholdelse er desværre et tilbagevendende problem. 
Oprydning i klubhuset er ligeledes et problem. Der arrangeres hver lørdag 
”taskesejlads”, sidste lørdag var alle 3 H-både ude!  
Mads Hansen: Til afdansningsballet Harbo Cup var der 12 opti-sejlere afsted, men 
desværre var der ingen vind overhovedet ved stævnet så der kun kunne 
gennemføres et par sejladser. Der er i klubben afholdt pigestævne med 26 sejlere 
fra nær og fjern. Rigtig positiv oplevelse. Der vil være et follow-up stævne på Fyn. 
Der er mere end 30 optier til vintersejladserne i weekenderne med deltagere fra 
hele Sundet. Ranglistestævne i april er planlagt med forventet 70-80 optier. 
Thomas Tuxen: Surf-klubmesterskab d 8. oktober i manglende vind, men det 
lykkedes dog at gennemføre en del af stævnet. Ellers er afdelingen gået lidt i 
vinterdvale. Der er sket en oprydning i medlemskredsen. Julefrokost og fest for 
Surf, SUP og beachvolley afdelingen er fastlagt til d 17. december.  
 

5. Oversigt over klubbens økonomi 
Kasserer Søren Andersen henviste til regnskabet som var udsendt til bestyrelsen d. 
4. november. Generelt ser økonomien ganske fornuftig ud.  

 
6. Eventuelt 



Søren nævnte at der er tradition for at der afholdes en fest for de frivillige som har 
gjort et kæmpearbejde ved Spangsberg Cup. Bjerne lovede at nævne det for 
Christian Due. 

 
7. Næste møde 

Onsdag d. 14/12 kl 18 (Søren lovede at stå for julefrokostbespisningen). Et punkt 
på dagsordenen vil være forberedelse af GF i februar 2023, herunder fastlæggelse 
af doto. 

 
  
 


