18. marts 2018

Referat af generalforsamling 2018 i VSB
Dato:
Sted:

Onsdag d. 14. februar 2018
VSB’s klubhus

Deltagere:

70 (i alt 341 stemmeberettigede medlemmer)

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år – planer for den kommende periode
Regnskab for det foregående kalenderår
Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse m.m.
Valg af revisorer
Eventuelt
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Referat:

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Piet Jansen som dirigent, hvilket
generalforsamlingen godkendte med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og indkaldt.
Der var 70 (inkl. fuldmagter) medlemmer tilstede ved mødets
begyndelse svarende til 20,5%.

2. Beretning for det
forløbne år – planer
for den kommende
periode

Formandens beretning (v. Per Juel Hansen) – Se bilag 1
Formandens beretning efterfølges af 7, ja faktisk 8 specielle
beretninger fra de enkelte udvalg. Derfor kan Formandens
beretning gøres utrolig kort, hvad vi ikke skal begræde.
Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på et
møde d. 16. februar, således:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formand: Per Juel Hansen
Næstformand: Henrik Leidecker Jørgensen
Kasserer Svend Erik Kristensen
Herunder medlemmer Niels- Erik Hansen
Havneudvalg: Leif Knudsen
 Udlejning af havnepladser: Lars Hansen
Kommunikation: John Gallagher
Sekretær: Henrik Leidecker Jørgensen
Klubhusudvalg: Leif Knudsen
 Udlejning af klubhus: Søren Holmbom
Kapsejladsudvalg: Chris Comlossy
Skolesejladsudvalg: Henrik Leidecker Jørgensen
Arrangementsudvalg: Torben Petz og Per Juel Hansen

Som det fremgår, er vi i den heldige situation, at medlemmer, der
ikke har søgt valg til bestyrelsen, gerne vil give en hånd med.
Således står Søren for Klubhusudlejning og Lars for udlejning af
bådepladser og Niels-Erik for medlemskartotek. Der er et
fænomen, vi vil se i stigende udstrækning i det kommende år.
Vi har i årets løb haft 5 bestyrelsesmøder, noget som vi på har
søgt at minimere, for selvom, det altid er hyggeligt at mødes, kan
det være svært at få kalendergymnastikken til at gå op. Hertil er det
således, at mange sager kan håndteres ganske simpelt pr. mail.
Men selvfølgelig skal vi stadig mødes fysisk, der er jo i dialogen at
de gode ideer fødes. Det gælder også dialogen med og mellem
medlemmerne.
Derefter vil se når vi når til budgetforhandlingerne – som det så
smukt hedder – at vi har foreslået afsat et beløb til aktivitetspleje.
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Vi fik ikke brugt beløbet i år, men håber på at det sker i det
kommende år
Ideen er, at det er et beløb som bestyrelsen kan disponere over i
forbindelse med arrangementer, herunder ikke mindst
arrangementer, som alle medlemmer kommer med ideer til, og vil
deltage/være primus motor i afholdelsen af.
Det er vigtigt at have et godt og aktivt klubliv, der kan gavne alle
medlemmer og ovenikøbet gøre klubben attraktiv for endnu flere
medlemmer. Ikke fordi det i sig selv er et mål at blive større, men
når vi ser på gennemsnitsalderen, vil vi i de kommende år nok
opleve flere medlemmer, der skifter status til passive medlemmer.
Vi er som vil fremgå af kasserens beretning i øjeblikket 349
medlemmer, Det går faktisk godt, men det skal jo ikke stå i vejen
for at det kan blive bedre.
Arrangementer og aktiviteter:
Viseaften med VG, Stander hejsning
Nytårs torsketur havde vi formentlig vores sidste tur idet per, der er
vores faste busemand, er stoppet med sin vognmandsforretning.
Tak
Tak til alle der har været med i VSB aktiviteter i løbet af året,
herunder men ikke begrænset til mine kollegaer i bestyrelsen, og i
særdelehed en tak til
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

John, vores webmaster, der har gjort en kanon indsats i
kommunikations hellige tjeneste og forhåbentlif fortsat vil
gøre det
De Aktive Maritime Seniorer
Søren Holmbom, der varetager klubhusudlejning
Lars Hansen, pladsudlejning
Svend Toftegaard, der hjælper til med det tekniske
vedrørende Klubhus driften
Kirsten Lynge, der indkøber og passer vores blomster på
terrassen.
Kirsten og Kirsten, der holder styr på køkkenet
Det selvbestaltede julefrokostudvalg
Fiskeudvalget, der nu er gået helt i fisk
Suppleanterne
De kritiske revisorer
Sejlsikkerambassadør Christina H. Rasmussen
VSL

Alle medlemmerne, foruden foreningen ville være ganske tom.
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Herefter fulgte udvalgsberetningerne, der alle findes vedlagt, som
bilag.
o
o
o
o
o
o
o
o

Havneudvalg (v. Leif Knudsen) – Se bilag 2
Klubhus (v. Leif Knudsen) – Se bilag 3
Sejlerskolen (v. Henrik Leidecker Jørgensen) – Se bilag 4
Kapsejladsudvalg (v. Thomas Hermann) - Se bilag 5
Sejladsudvalg (v. Claus Christiansen) – Se bilag 6
Sikkerhedsudvalg (v. Claus Christiansen) - Se bilag 7
Miljøudvalg (v. Johannes Pedersen) – Se bilag 8
Autonome seniorer (v. Ankermand, Stig Sandvang) – Se
bilag 9

Beretningerne blev godkendt ved akklamation.

3. Regnskab for det
foregående
kalenderår

Kasseren fremlagde regnskabet i form af en oversigt over
hovedtallene, samt en beretning, se bilag 10 (v. Svend Erik
Kristensen og Niels-Erik Hansen) samt regnskabet, se bilag 15.
o

I forhold til spørgsmålet om størrelsen af den opsparede
formue, blev der spurgt til, hvad der økonomisk konsekvens
vil være, hvis klubhuset oversvømmes.
 Forsikringen dækker ikke, men det bør opsparingen
ej heller være møntet på.
 Hensigten med et Stormflodsudvalg er netop at
undgå, at bringe VSB i den situation.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2017 ved
akklamation.
4. Budget for det
kommende år,
samt kontingent og
andre ydelser

Kassereren fremlagde forslag til budget og takster - Se bilag 15.
o

Nedsættelserne er forsøgt fordelt mellem bådejere og
medlemmer generelt.

Generalforsamlingen godkendte budget, kontingent og andre
ydelser for 2018/2019 ved akklamation.
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5. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen om oprettelsen af et Stormflodsudvalg – Se
bilag 11.
Det er ideen at udvalget skal rapportere til bestyrelsen og
arbejde med en indstilling til bestyrelsen og næste
generalforsamling vedrørende behovet for sikring og mulige
tiltag til sikring af klubhuset og VSBs øvrige aktiver mod
følger af kommende stormfloder.
Da det jo ikke kun er en VSB udfordring, men en udfordring
der også rammer VSL, vil det være naturligt at søge et
samarbejde med VSL og måske andre brugere af området.
Havet omkring Danmark er steget cirka 2 mm om året de
seneste 100 år og stigningen forventes at blive kraftigere i
løbet af de næste 100 år med flere og højere stormfloder til
følge. DMI forventer at vandstanden vil stige mellem 20
centimeter og 140 centimeter frem til år 2100, når der ses
bort fra landhævning. Stigning vil i perioden til 2050 ligge på
0,1 til 0,4 meter frem til 2050.
Det er bestyrelsens vurdering- og håb, at vi i den nærmeste
tid kan klare os med det lager af sandsække, vi har, men
der er brug for at en række kloge medlemmer sætter sig
ned og tænker en plan for fremtiden.
Hvad niveau skal vi frygte ved fremtidige stormfloder,
hvordan sikrer vi os bedst, er det mobile dæmninger eller er
det mere permanente dæmninger?
Generalforsamlingen godkendte forslaget om et Stormflodsudvalg
ved akklamation.
Følgende medlemmer meldte sig til udvalget - Lars
Skjoldager Hansen, Piet Jansen og Claus Christiansen.
VSL deltager også med en repræsentant.
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Forslag fra Kirsten Knudsen om udlejning af VSB's klubhus – Se
bilag 12
Undertegnede foreslår hermed, at lejemålet starter dagen
før festen kl. 18.00 og fortsætter til dagen efter festen kl.
12.00.
Det medfører derfor, at huset ikke kan udlejes 2 dage efter
hinanden, hvilket også meget sjælden sker. Meget ofte er
det den foreslåede tidsramme, der finder anvendelse i
praksis, men man kan bare ikke regne med det.
Begrundelsen for forslaget er, at det f.eks. ved konfirmation,
formiddagsbryllup eller barnedåb er stort set umuligt at få
festklargjort lokalet fra kl. 09.00, som er start på lejemålet
nu.
Ligeledes kan det være svært at få ryddet lokalet og køkken
til næste dag kl. 09.00 efter en aften/nattefest.
Da det jo er medlemmernes klubhus, og økonomien stort
set ikke vil blive påvirket af denne ændring, bør
udlejningsgebyret på kr. 2.400 fastholdes.
Generalforsamlingen godkendte forslaget om udlejning af VSB's
klubhus ved akklamation.
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Indlæg og forslag fra Lone Sillesen om vinterbadning i Veddelev
havn
Generalforsamlingens stillingtagen
Ud fra ovenstående oplæg ønsker vi at Veddelev Sejlklub
på generalforsamlingen drøfter fremtidsperspektivet i en
vinterbadeklub i Veddelev og tager stilling til de 3
organiseringsmodeller (se bilag 13):
1. Oprettelse af vinterbadeklub for VSB’s medlemmer
2. Overvejelse om ændret ”medlemskab” for
vinterbadere, der ikke er medlem af VSB (Det vil
kræve en vedtægtsændring)
3. Oprettelse af selvstændig vinterbadeklub med
særlig aftale med VSB om anvendelse af faciliteter.
Klubben betaler VSB/VSL for strøm, adgang til
toiletter, rengøring, bro, parkering, og evt. brug af
kaffestue og sejlklubbens store lokale.
Lone fortalte om, hvorledes indlægget var blevet til og
præsenterede derefter indlægget og forslagene (se bilag
14).
Lone oplyste at organiseringsmodellen med en selvstændig
forening og et samarbejde med VSB var vurderet, som den
mest sandsynlige i forhold til en egentlig gennemførelse.
Forslaget blev herefter lagt ud til debat i forsamlingen.
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Dirigenten foreslog, at man prøvede at dele debatten op i
en teknisk og en organisatorisk del.
Endvidere havde dirigenten efter aftale med
forslagsstillerne og formanden sammenfattet
forslagsstillernes forslag i et mere præcist ændringsforslag
med kun to afstemninger (se bilag 16):
Ud fra det fremlagte oplæg beder vi Veddelev Strands
Bådelaugs generalforsamling om på basis af en drøftelse
af ønsket om en vinterbadeklub i Veddelev at tage stilling
til om VSB kan tilslutte sig at der arbejdes videre med en
af de skitserede modeller.
Spørgsmålet om den nærmere placering af et
vinterbadeanlæg på havnen og de nødvendige
betingelser og godkendelser, skal undersøges nærmere
inden et forslag om tilladelse hertil kan fremlægges og
besluttes på en senere evt. ekstraordinær
generalforsamling i VSB:
Ændringsforslag 1
o Oprettelse af vinterbadeafdeling i VSB for VSB’s
medlemmer og etablering af de skitserede
faciliteter.
Vinterbadere optages som ordinære medlemmer.
o Mulighed for et reduceret kontingent for
vinterbadere, der ikke i øvrigt er ordinært medlem
af VSB.
Ændringsforslag 2 (ved et nej til ændringsforslag 1):
o Tilslutning til at VSB bestyrelse kan arbejde
videre sammen med en nystiftet selvstændig
Vinterbadeklub i Veddelev om et forslag til en
aftale med VSB, VSL m.fl. om anvendelse af et
areal på Veddelev havn og dets faciliteter.
Klubben betaler VSB/VSL for strøm, vand, brug af
havnepladsen, samt for adgang til toiletter og
ekstra rengøring m.m.
o Tilslutning til at en nystiftet Vinterbadeklub i
Veddelev kan indgå en aftale om at
vinterbadeklubbens medlemmer kan bruge VSB
klubhus (på linie med VSB medlemmer):
Skipperstuen og til møder det store klublokale og
køkkenet mod ekstra betaling.
o Tilslutning til, at VSBs bestyrelse fortsætter en
dialog omkring oprettelsen af en selvstændig
vinterbadeklub, som ikke er en del af VSB.
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Et medlem fremførte, at præsentationen på
generalforsamlingen afveg fra det, der var sendt ud i
indkaldelsen.
Dirigenten svarede at forslagene er uændrede, men at
præsentationen er opdateret. Herudover blev det
præciseret, at der kan stilles ændringsforslag til de
fremsatte forslag. De skal af praktiske grunde blot være
skriftlige.
Der blev udtrykt bekymringer i forhold til klubbens
formålsparagraf, konsekvenser ved dårlige vandprøver,
overlap mellem sejlsæson og vinterbadning, begrænsede
muligheder for strømtræk, antal vinterbadere, størrelse af
betaling, forsikring, kørsel med blokvogn på græs og
trafikale udfordringer.
Alternative placeringer blev diskuteret herunder Det røde
hus, Vigen og Brinckhjemmet. Hertil blev der svaret, at
ingen af de nævnte placeringer umiddelbart er egnede, da
der enten ikke er nogen badebro om vinteren, eller det
ligger for langt væk fra havnen.
Flere medlemmer opfordrede til at stemme nej. Andre
medlemmer kom med positive tilkendegivelser til et
vinterbadeprojekt.
Følgende ændringsforslag blev herefter stillet fra
forsamlingen:
Ændringsforslag 3
o Tilslutning til, at VSBs bestyrelse fortsætter en
dialog omkring oprettelsen af en selvstændig
vinterbadeklub, som ikke er en del af VSB.
Alle forslagsstillerne kunne godkende det nye forslag og
trak derfor de øvrige forslag tilbage.
Generalforsamlingen stemte herefter om det sidste
ændringsforslag ved en skriftlig afstemning.
Afstemningsresultatet gav følgende fordeling af stemmerne
 Ja: 40
 Nej: 27
 Blankt: 2
Ændringsforslag 3 var dermed vedtaget.
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6. Valg af bestyrelse
m.m.

Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år):
o
o
o
o

Per Juel Hansen (villig til genvalg)
Chris Comlossy (villig til genvalg)
Leif Knudsen (ønsker ikke genvalg)
Torben Peetz (ønsker at træde ud af bestyrelsen)

De to kandidater blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
o
o

Preben Diget Møller
Anders Hovmøller

De to kandidater blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen består herefter af
o
o
o
o
o
o
o

Claus Christiansen
Chris Comlossy
Per Juel Hansen
Ander Hovmøller
Henrik Leidecker Jørgensen
Svend Erik Kristensen
Preben Diget Møller

Valg af 2 suppleanter (1 år):
o
o

Lars Skjoldager Hansen (bestyrelsens forslag)
Jørgen Andersen (bestyrelsens forslag)

De to kandidater blev valgt med akklamation.
Valg af 2 repræsentanter (1 år) til havne-selskabets bestyrelse, heraf
mindst én ikke andelshaver.
o
o

Per Juel Hansen (bestyrelsens forslag)
Henrik Leidecker Jørgensen, (bestyrelsens forslag, ikke
andelshaver)

De to kandidater blev valgt med akklamation.
Valg af 2 suppleanter (1 år) til havne-selskabets bestyrelse.
o
o

Hans Thor Jensen (bestyrelsens forslag)
Leif Knudsen (bestyrelsens forslag)

De to kandidater blev valgt med akklamation.
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7. Valg af revisorer

Valg af 2 revisorer (1 år).
o
o

Kurt Jægerfeldt (bestyrelses forslag)
Johnny Gjeding Olsen (bestyrelses forslag)

De to kandidater blev genvalgt med akklamation.
Valg af 2 suppleanter (1 år).
o
o

Leif Knudsen (bestyrelses forslag)
Axel Mikael Pedersen (bestyrelses forslag)

De to kandidater blev valgt med akklamation.

8. Eventuelt



Fælles sejltur
o Leif Knudsen fortalte om planlægningen af en fælles sejltur
til efteråret.



Skrald
o Frank Høyer Rasmussen mindede om, at vi skal huske at
samle den skrald op, der ligger og flyder.



Sejltur til Island
o Frank Høyer Rasmussen fortalte om muligheden for at blive
gast på en sejltur til Island. Frank kan kontaktes, hvis dette
har interesse.

Herefter var der ikke flere, der ønskede ordet. Dirigenten afsluttede
mødet.
Afslutningsvis tog formanden ordet og takkede dirigenten for en god
styring af mødet, deltagerne for god ro og orden og en god debat.
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Bilag

1. Formandens beretning (v. Per Juel Hansen)
2. Beretning for havneudvalg (v. Leif Knudsen)
3. Beretning for klubhus- og køkkenudvalg (v. Leif Knudsen)
4. Beretning for Sejlerskolen (v. Henrik Leidecker Jørgensen)
5. Beretning for Kapsejladsudvalg (v. Thomas Hermann)
6. Beretning for Sejladsudvalg (v. Claus Christiansen)
7. Beretning for Sikkerhedsudvalg (v. Claus Christiansen)
8. Beretning for Autonome seniorer (v. Stig Sandvang)
9. Beretning for Miljøudvalg (v. Johannes Pedersen)
10. Kasserens beretning (v. Svend Erik Kristensen)
11. Forslag om Stormflodsudvalg
12. Forslag til generalforsamling angående udlejning af VSB's klubhus
13. Indlæg om vinterbadning i Veddelev havn på VSB’s
Generalforsamling, februar 2018
14. Præsentation vedrørende Veddelev Vinterbadning
15. Regnskab (separat fil)
16. Ændringsforslag på VSB Generalforsamling om Oplæg til Veddelev
Vinterbadning

Underskrifter
Referent, Henrik Leidecker Jørgensen
Formand, Per Juel Hansen

Dirigent, Piet Jansen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:








Formand: Per Juhl Hansen
o Udvalg: Arrangementer
Næstformand, Sekretær: Henrik Leidecker Jørgensen
o Udvalg: Sejlerskole
Kasserer: Svend Erik Kristensen
Medlem: Chris Comlossy
o Udvalg: Kapsejlads
Medlem: Anders Hovmøller
o Udvalg: Sponsorudvalg, Sejladsudvalg
Medlem: Claus Christiansen
o Udvalg: Havneudvalg, Stormflodsudvalg
Medlem: Preben Diget Møller
o Udvalg: Klubhus og køkken
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Bilag 1 - Formandens beretning for 2017 (v. Per Juhl Hansen)
Formandens beretning efterfølges af 7, ja faktisk 8 specielle beretninger fra de enkelte udvalg. Derfor kan
Formandens beretning gøres utrolig kort, hvad vi ikke skal begræde.
Konstituering:
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på et møde d. 16. februar, således:











Formand: Per Juel Hansen
Næstformand: Henrik Leidecker Jørgensen
Kasserer Svend Erik Kristensen
Herunder medlemmer Niels- Erik Hansen
Havneudvalg: Leif Knudsen
o Udlejning af havnepladser: Lars Hansen
Kommunikation: John Gallagher
Sekretær: Henrik Leidecker Jørgensen
Klubhusudvalg: Leif Knudsen
o Udlejning af klubhus: Søren Holmbom
Kapsejladsudvalg: Chris Comlossy
Skolesejladsudvalg: Henrik Leidecker Jørgensen
Arrangementsudvalg: Torben Petz og Per Juel Hansen

Som det fremgår, er vi i den heldige situation, at medlemmer, der ikke har søgt valg til bestyrelsen, gerne vil
give en hånd med. Således står Søren for Klubhusudlejning og Lars for udlejning af bådepladser og NielsErik for medlemskartotek. Der er et fænomen, vi vil se i stigende udstrækning i det kommende år.
Vi har i årets løb haft 5 bestyrelsesmøder, noget som vi på har søgt at minimere, for selvom, det altid er
hyggeligt at mødes, kan det være svært at få kalendergymnastikken til at gå op. Hertil er det således, at
mange sager kan håndteres ganske simpelt pr. mail. Men selvfølgelig skal vi stadig mødes fysisk, der er jo i
dialogen at de gode ideer fødes. Det gælder også dialogen med og mellem medlemmerne.
Derefter vil se når vi når til budgetforhandlingerne – som det så smukt hedder – at vi har foreslået afsat et
beløb til aktivitetspleje.
Vi fik ikke brugt beløbet i år, men håber på at det sker i det kommende år
Ideen er, at det er et beløb som bestyrelsen kan disponere over i forbindelse med arrangementer, herunder
ikke mindst arrangementer, som alle medlemmer kommer med ideer til, og vil deltage/være primus motor i
afholdelsen af.
Det er vigtigt at have et godt og aktivt klubliv, der kan gavne alle medlemmer og ovenikøbet gøre klubben
attraktiv for endnu flere medlemmer. Ikke fordi det i sig selv er et mål at blive større, men når vi ser på
gennemsnitsalderen, vil vi i de kommende år nok opleve flere medlemmer, der skifter status til passive
medlemmer. Vi er som vil fremgå af kasserens beretning i øjeblikket 349 medlemmer, Det går faktisk godt,
men det skal jo ikke stå i vejen for at det kan blive bedre.

Arrangementer og aktiviteter:
Viseaften med VG, Stander hejsning
Nytårs torsketur havde vi formentlig vores sidste tur idet per, der er vores faste busemand, er stoppet med
sin vognmandsforretning.

Referat af generalforsamling 2018 i VSB – Side 13 af 46

Tak
Tak til alle der har været med i VSB aktiviteter i løbet af året, herunder men ikke begrænset til mine kollegaer
i bestyrelsen, og i særdelehed en tak til















John, vores webmaster, der har gjort en kanon indsats i kommunikations hellige tjeneste og forhåbentlif
fortsat vil gøre det
De Aktive Maritime Seniorer
Søren Holmbom, der varetager klubhusudlejning
Lars Hansen, pladsudlejning
Svend Toftegaard, der hjælper til med det tekniske vedrørende Klubhus driften
Kirsten Lynge, der indkøber og passer vores blomster på terrassen.
Kirsten og Kirsten, der holder styr på køkkenet
Det selvbestaltede julefrokostudvalg
Fiskeudvalget, der nu er gået helt i fisk
Suppleanterne
De kritiske revisorer
Sejlsikkerambassadør Christina H. Rasmussen
VSL
Alle medlemmerne, foruden foreningen ville være ganske tom.
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Bilag 2 - Beretning for havneudvalget for 2017 (v. Leif Knudsen)
Hvor 2016 var et meget travlt for os i haveudvalget, tegnede 2017 til at blive et noget mere roligt år. Rent
anlægsmæssigt var det egentlig også helt rigtigt.
Desværre kom Torbens helbred til at ændre en hel del på det felt. De fleste af jer ved nok, at Torben måtte
trække sig tilbage i maj måned med et svagt hjerte og andre helbredsproblemer. I slutningen af august fik
han en ny hjerteklap, som skulle hjælpe på det. Den virker vist godt nok, men Torben er ikke rigtigt kommet i
gang siden operationen. Han har nu trukket sig helt ud af opgaverne her på havnen, og kommer her
desværre ikke ret meget. Vi savner ham.
Alt det betød, at vi gik en sommer i møde uden havnefoged, og det kunne jo ikke gå. Lars og jeg blev så
enige med bestyrelsen om, at vi ville klare opgaven med en uge til hver på skift. Som backup havde vi en
aftale med Jørgen Steff., som vi kunne trække på, hvis en af os skulle noget andet. Det var til at klare for en
enkelt sæson, og godt hjulpet af det elendige sommervejr, var det til at holde ud.
Stor tak til Lars og Jørgen for indsatsen.
Det elendige sommervejr havde også den betydning, at græsset og hullerne i vejen kæmpede om at tage
mest tid for os på tjansen. Hullerne vandt i denne omgang, for græsset stoppede midt i oktober.
Ud over rutineopgaverne har vi dog haft et par småprojekter, som vi fik udført i år.
Sidste år talte jeg om, at vi ville prøve at få etableret et lille spil til de lidt større joller, som kan være meget
vanskelige at trække op på et slimet slæbested. Også jollesejlere bliver ældre med færre kræfter.
Spillet er nu monteret på en kraftig søjle, som Lars har leveret og som Stig Frandsen har boret hul til og støbt
fast, ligesom han har støbt en ankerblok fast.
Spillet er indkøbt hos Biltema, og vi ved, at det virker. Det har vist ikke været anvendt ret meget endnu, og
det er da muligt, at selve spillet skal være af en anden type. Vi afventer tilbagemeldinger fra brugerne.
Sidst på sommeren blev der etableret en ny juniorafdeling, der gerne ville sejle Finn-joller (der er enkelte af
dem, der er under 60 år), og i den anledning ryddede vi en passage i krattet i hjørnet mod syd/øst. Det var
en stor succes i starten, men efterhånden kom der så meget vand på græsset ved jollerne, at de slet ikke
behøvede at sætte dem i vandet. Hvis jollerne skal blive der, må den faste belægning langs med stenmolen
udvides. Måske kan der blive plads til dem på det nuværende jolleområde, når vi får ryddet helt op, men så
er der jo andre ideer, der lægger beslag på 3-5 jollepladser, og så er vi jo lige vidt.
Stormflodssikring:
Alle husker stormen Bodil i 2013, hvor det var lige ved at gå helt galt. De fleste husker nok også den 26.
december 2016, hvor vi, efter en hyggelig aften her på havnen, slap med skrækken. I oktober var den gal
igen, men det blev dog ikke nødvendigt at foretage sig noget hos os. Vi vil nok kunne klare en ny Bodil med
de sandsække, vi har deponeret. De vil kunne lægges ud på et par timer af en 10-15 mand (eller kvinder) jeg
har monteret kontraventiler på regnvandsudløbene, så vi kan undgå, at havnevandet løber ind bag
afspærringen. Der er også lavet en pumpebrønd i hjørnet ved mastehuset, så vi kan pumpe indtrængende
vand ud med en dykpumpe.
Disse hændelser har fået bestyrelsen til at foreslå, at vi nedsætter et stormflodsudvalg, som kan arbejde
med løsninger på længere sigt. Der er flere muligheder, og jeg er glad for, at vi ikke gik på løsningen med
watertubes. De er ikke hensigtsmæssige hos os. Der er andre muligheder. Men hvis vi skal sikre til 2,4 m.,
skal hele huset inddæmmes. Vejkoten er ca. 2,25 m., så det bliver alvorligt.
Der går rygter om, at en sluseport ved broen ved Frederikssund er i spil igen, og det vil jo helt løse vores
problem.
Jeg nævnte, at det kniber med kræfterne, når alderen tynger, og på foranledning af vores kasserer, har vi
indkøbt et lille spil, så vi kan løfte de lidt tungere master op af mastevognen og ind på reolen og omvendt.
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Det er godt nok sket her i 2018, så de 700 kr. fremgår ikke af regnskabet, men det er det sidste jeg gør i
havneudvalget, så derfor kom det med her.
Tak til alle, der hjælper med og tak for alle de positive henvendelser jeg får når jeg går og leger vejmand
eller gør andet på området.
Veddelev den 14. februar 2018.
Leif
P.S. Søsætningsdatoer oplæses
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Bilag 3 - Beretning for klubhus- og køkkenudvalg 2017 (v. Leif Knudsen)
Vores dejlige klubhus har igen i år været anvendt til både klubarrangementer og medlemmernes private
fester. Som det ses af regnskabet, har der været stor aktivitet, og det kan også ses på et lidt større el- og
vandforbrug, men det er dog kun marginalt.
Jeg vil lige nævne, at vi en gang i september havde en bryllupsfest, hvor lejerne ikke helt vidste, hvordan
man opfører sig i vores hus. Ikke mindst et meget kraftigt fyrværkeri var en klar overtrædelse af vores regler.
De kommer ikke ind igen.
Sidste år nævnte jeg, at vi ville prøve at få foretaget noget malerarbejde her indvendigt i klubhuset. Malingen
blev indkøbt i december og i slutningen af januar stillede 3 autonome og den altid aktuelle Sven op til en
gang malerarbejde. Sven, som er den yngste, måtte ned på knæ for at male de paneler, som jeg lige havde
afvasket. Erik og Claus tog sig af væggene, og jeg var sådan lidt rundt de forskellige steder.
Tak til jer alle for indsatsen.
I det tidlige forår havde vi som sædvanligt stor glæde af de Autonome til den årlige rengøring i
mellembygningen efter, at de først havde sat alle havebordene ud. Jeg har hørt, at én af dem vil møde op til
foråret med en højtryksterrasserenser, som han så vil prøve at rense området ud for dørene ind til
klublokalet med. Der bliver sommetider spildt noget affald fra køkkenet. Den operation ser vi frem til.
Først i november var de Autonome igen på banen, da vi skulle have havebordene ind for vinteren, og jeg
satser på, at bordene kan komme på sommerplads på samme måde. Tak for hjælpen alle sammen.

Køkkenudvalget.
Der er ikke så meget at sige om det, bort set fra, at Kirsten L. og Kirsten K. ikke rigtigt kan forstå, at brugerne
ikke stiller det service, de har brugt, ind på de pladser, der er beskrevet på låger og skuffer. (det var en
nøjagtig gentagelse fra sidste år).
Jeg vil gerne lige tilføje, at ”kvotekongerne” har nedlagt Fiskeudvalget (de kunne ikke udnytte kvoterne), og
deres kassebeholdning er anvendt til indkøb af en mikroovn, som er monteret og tilsluttet under køleskabet i
sejlerstuen.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke Kirsten L, Kirsten K. og ikke mindst Sven for at hjælpe med til, at det hele
virker. Og jeg vil takke Søren Holmbom for det store arbejde med at stå for udlejningen af klubhuset.
Leif
14.02.2018
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Bilag 4 - Beretning for Sejlerskolen for 2017 (v. Henrik Jørgensen)
Sejlerskolen har vist sig, igen, at være en god vej ind i klubben. Sejlerskolen er også bevist på, at sejlads
stadig er for unge mennesker … på 35 år og derover.
2017
Sejlerskolen har haft et godt år i 2017 og vi ser frem til 2018.
I 2017 var der 5 hold som sejlede praktisk skole-sejlads, men ingen i kapsejladsskolen.
4 elever var klar til praktisk prøve til duelighed og bestod.
Stor tak til alle, som har givet en hånd med H-båden, ført an af Jørgen Andersen, som bådsmand.
Stor tak til alle instruktørerne Morten, Piet, Bjarne og Henrik Vahlun og Henrik Juhl.
Tak til Piet for at stille sin båd til rådighed for sejlerskolen.
Sidst, men ikke mindst, tak til Anders Hovmøller for endnu engang at have etableret teoriundervisning til
duelighedsbevis og Y3.
18 duelighed og 9 til Y3 ... alle bestod.
2018
Ser vi ind i 2018 …
Vi har allerede elever til 4 hold med praktisk sejlads.
I 2018 kommer vi til at arbejde med den nye uddannelsesstruktur, hvor ansvaret er lagt ud til private aktører,
herunder Dansk Sejlunion.
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Bilag 5 - Beretning for Kapsejladsudvalg for 2017 (v. Thomas Hermann)
Vi har haft møde mellem RS og VSB kap udvalg.
Beslutninger:





Vi splejser om Oles medlemskab af RS
Samme baner. RS får tjekket dem igennem med Poul og rettet bestemmelser.
Vi holder fast i at man ikke kan trække noget fra.
Aflyse: 1,5time før start ved stød over 17sm på Risømast 44m.

Opgaver:



Måltagningsark. Rettede bestemmelser tjekkes.
Sponsorgaver fra Tempo.

Nyt grundlag for klubmesterskab VSB under udvikling
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Bilag 6 - Beretning for Sejladsudvalg for 2017 (v. Claus Christiansen)
Der har ikke været aktivitet i udvalget.
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Bilag 7 - Beretning for Sikkerhedsudvalg for 2017 (v. Claus Christiansen)
Heldigvis er der ikke det store at berettet i dette udvalg, vi har ikke haft uheld eller lignende i løbet af året.
I samarbejde med VSL (Projekt som er drevet af FLID) er der kigget på muligheden for at havnen godkendes
som ”Sikker havn”.
Det betyder, at havnen forbedres med en række tiltag således at vi opfylder kravene.
F.eks. flere brandslukkere, nye og bedre redningsstiger, flere redningskranse og redningshager,
instruktionstavler, markering på agter- fortøjningspæle ud for redningsstigerne og tovværk i langs med
broerne.
Sikker havn er delvis sponsoreret af Trygfonden og vil resultere i et sikkerhadscertifikat til havnen.
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Bilag 8 - Beretning for Miljøudvalg for 2017 (v. Johannes Pedersen)
Referat til generalforsamlingen i VSB, onsdag d. 14/2 20
Substitut for Chris Comlossy
Efter generalforsamlingen sidste år besluttede bestyrelsen, at man ville følge den af miljøorganisationen
Plasticchange og RUC at iværksatte aktion Plastikfri Roskilde Fjord.
For at forebygge misforståelser vil jeg gerne med det samme slå fast, at jeg ikke
kan forestille mig et moderne samfund uden plastik. Plastik er et glimrende materiale, som vi slet ikke kan
undvære i dag - men det handler alene om at blive bedre til at håndtere affaldsproblematikken.
Og hvordan er det så gået siden sidste år?? i og ved fjorden men også på landsplan og ude i den store
verden.
1 Møder:
Chris og jeg har været til en del møder og workshops, hvor man har diskuteret sagens omfang og forsøgt at
indkredse nogle vinkler på sagen, hvorfra det kunne være formålstjenlig at sætte ind.
2
Hvordan renses vort spildevand?
På Bjergmarkens renseanlæg hævder man at være i stand til at rense alt spildevandet for op i mod 97 % af
mikrofibrene.
Firmaet Alfa Laval har på Bjergmarkens rensningsanlæg i Boserup i en 3 måneders prøveperiode haft
opstillet nogle meget fintmaskede filtre i et forsøg på at indfange så meget mikroplastik som muligt.
Århus universitet med forskningsleder Jakob Strand undersøger resultaterne af forsøget og tester prøver
taget i fjorden forskellige steder.
Der kan forventes resultater i løbet af sommeren i år.
3 Lokalpolitikerne:
På et møde i oktober måned 17 med forskere, interesserede borgere og politikere fra alle politiske partier i
Roskilde samt politikere fra Lejre og Frederikssund kommuner var der en helt igennem positiv indstilling fra
politikernes side til at få etableret et tværpolitisk samarbejde mellem de involverede kommuner med det
formål at bekæmpe plastikforureningen i fjorden. Pl Ch presser på for at holde politikerne op på tilsagnet.
Formanden for miljøudvalget samt plan- og teknikudvalget, Soc. Pierre Kary er tovholder for projektet, og er
meget opsat på at komme i gang. Der er skrevet ud til de andre kommuner med forslag om at holde et
møde i marts måned, og der er foreløbig kommet tilsagn fra Halsnæs kommune.
4
RUC som er partner i projektet og er ansvarlig for aktiviteterne omkring effektstudier, kildesporinger,
strandovervågninger af maritimt affald (sammen med Århus universitet) og borborgerinddragelse. Biolog
Claudia Sick er ansat til at koordinere planerne mellem RUC og PL CH. Alle strandovervågningsdata
bliver lagt ud i den offentlige EU-database Marine Litter Watch, der er administreret af EU's Miljøagentur,
hvor data deles med hele netværket i EU.
5 Marin med amtet
En gruppe af studerende fra Roskilde gymnasium, har i 2017 foretaget prøver og strandrensninger på
udvalgte steder langs fjorden. Gruppen, som kalder sig: ”Marin med amtet”, har også dykket på udvalgte
steder med henblik på at undersøge fjordens tilstand. Jeg har fået oplyst, at gruppen vil fortsætte
aktiviteterne i år.
6 Roskilde oplysningshavn:
– En del af Jer har sikkert besøgt Roskilde oplysningshavn i løbet af 17. Her havde man indsamlet
plastik på havnearealet og fremvist det i et lille skur ved roklubben og samtidig illustreret
plastikproblematikken ved hjælp af plancher og andet materiale fra Plasticchange. Dette projekt har
affødt initiativer, der peger frem mod en egentlig skoletjeneste.
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7

Affaldsimperiet:
borgere fra Roskilde er gået sammen i en gruppe, som de kalder affaldsimperiet. Gruppen har
deltaget i en udstilling på hestetorvet i 17 samt opstillet Midgårdsormen på græsarealet foran
vikingeskibsmuseet - Projektet var belyst i de mørke timer og lokkede mange forbipasserende til.
– Om dette projekt var direkte affødt af
–

Samarbejdet med PL CH ved jeg ikke; men kampen mod plastikforureningen breder sig som ringe i vandet.
8: Privat skib:
Et andet privat initiativ med at ombygge et gammelt skib – der skal sejle på fjorden og bl. a. være med til at
sætte fokus på problemet er i gang.
9: Jægerne:
På min foranledning er Plasticchange i dialog med Danmarks jægerforbund om jægernes anvendelse af de
såkaldte plastikhaglskåle som indsats i jagtpatroner. Haglskålene driver ved kraftig blæst fra vest i
hundredvis ind her på den østlige side af stranden. Og de kan ligge i naturen i rigtig mange år, hvis de ikke
samles op.
Et dansk firma har nu lanceret haglskåle, som fremstilles på basis af majsstivelse, men det er endnu ikke
videnskabeligt undersøgt om de også kan være til skade for miljøet. Det er blot blevet konstateret, at de
opløses hurtigt i fugtigt vejr.
10: Plastikindustrien:
PC er i dialog med plastikindustrien i Danmark og adm. Direktør i Plastindustrien siger bl. a. i forordet til
denne lille folder, hvor der omtales 8 danske firmaer, som omdanner plastik til mange nye produkter til
granulat til fremstilling af nye produkter, f. eks ølkasser, paller, brødkasser, støjskærme langs vejene,
fjernvarmerør: citat:
Ifølge folderen har DK den 4 højeste genanvendelsesprocent af plastik fra industrien i Europa, mens vi
indtager en beskæmmende sidste plads blandt 3o europæiske lande, når det gælder genanvendelsen af
husholdningsplast. DKs samlede placering blandt de 30 lande er kun nr. 23.
11 KARA/ARGO:
Et andet initiativ går ud på at etablere et møde mellem lokalpolitikere, Plasticchange og ledelsen på KARA
med henblik på at få en mere ambitiøs plastikbehandling på Argo og i RK. RK er i gang med at etablere et
bedre genbrugssystem bl.a. skal vi fremover separere husholdningernes madrester.
I det udsendte materiale er plastik overhovedet ikke nævnt, og der nævnes følgelig heller ingen initiativer fra
kommunens side til minimering af plastikforureningen.
12: Esben Lunde Larsen
Plasticchange havde inviteret miljøministeren til at komme ud til fjorden i dec. måned, men han sendte afbud
i sidste øjeblik – man forsøger at få ham til at komme snarest muligt.
13: Strandrensning ved Vesterhavet: Vesterhavskysten er også udvalgt som plastikfri område.
I en TV-udsendelse for nylig deltog ministeren sammen med Alternativets leder Uffe Elbæk i en
strandrensningsaktion langs med den jyske vestkyst. I samme udsendelse så vi optagelser fra et stort nyt
plastik genanvendelsesanlæg i Ålborg kommune og hørte om projektets forløb – hvor der bliver genanvendt
plastik i tonsvis, men vi blev også præsenteret for nogle af de mange hindringer der er for at genbruge
materialet.
TV og pressen er i stigende grad optaget af plastikproblematikken
14: Ministeriets henv. Til EU:
Miljøministeren har på et enigt folketings vegne rettet henvendelse til EU med ønsker og bekymringer i
forhold til EU's kommende plastikstrategi.
Det (for en gangs skyld) helt enige danske folketing sender hermed et kraftigt signal til EU om at lave en
mere ambitiøs strategi.
15: FN
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FN har vedtaget en målsætning om, at vi på verdensplan skal være i stand til at genanvende eller genbruge
alt fabrikeret plastik i år 2030.
16: Til sidst lige et par tal:
Plastikøerne i verdenshavene udgør et areal på størrelse med hele Afrikas kontinent.
Man skønner i dag ud fra teoretiske beregninger, at 60% af al mikroplast stammer fra nedslidning af skosåler
og bildæk. I miljøundersøgelserne i Plastikfri projektet får vi muligvis en ide om skønnet holder.
Indien er det land i verden som udleder mest plastikaffald – skønsmæssigt anslået til også 60%.
17: Feje for egen dør:
Så problemerne er store – der er nok at tage fat på - men måske skal vi også feje lidt for vor egen dør.
I foråret 2017 foretog de autonome seniorer en grundig oprensning på havneområdet. Og der blev kørt rigtig
meget affald ud til Kara.
Den 30. januar i år fandt jeg i løbet af et par timer det affald, som kan ses her ved hjælp af min lille gribestok.
En sådan burde i øvrigt bruges af alle danske husstande. Giv den i gave til børnene i stedet for alt det billige
plastikragelse, som de alligevel har tabt interessen for i løbet af kort tid! Og til familien – hav den liggende i
bilens bagagerum – den burde være standardudstyr i en hver bil, tag den med på naturvandringerne og
oplevelsen optimeres – der er noget animerende ved at tage den i hånden, som får det til at krible efter at
fjerne affald – prøv det selv – og så koster den kun 70,- kr. i Harald Nyborg!!! (jeg får ikke procenter).
Hvor der var mest affald på havnen??? Det afslører jeg ikke; men adskillige bådejere i VSB kan med fordel
anvende mange af de opstillede skraldespande. Det vil kun være med til at fremhæve vor dejlige
havneplads!

Johannes Pedersen.
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Bilag 9 - Beretning for VSB Autonome Seniorer for 2017 (v. Stig Sandvang)
Ankermandens beretning:
Generelt:
Gruppen blev startet under navnet VSB Autonome Seniorer i 2004. Da vi i ikke kan forvente, at de
omgivende virksomheder og institutioner kender ideen med navnet, har vi valgt at kalde os VSBs Aktive
Maritime Seniorer, hvilket vi underskriver os med, når vi kommunikerer ”ud af huset” til rederier og slige
foretagender.
”VSB’ Autonome Seniorer” er et tilbud til ældre medlemmer i VSB, der har rundet de første 60 år, og som vil
støtte op om livet omkring VSB, og som har glæden ved at sejle.
Status er, at vi i skrivende stund består af i alt 50 ”gamle drenge”, der er medlemmer af VSBs Aktive
Maritime Seniorer.
I vore interne ”spilleregler” har vi opstiller tre indsatsområder.
A. Praktisk arbejde: Vi påtager os at udføre forskellige praktiske opgaver for VSB og VSL, i et
omfang og tempo som ressourcerne tillader.
B. Eksterne arrangementer: Arrangerer studieture, eller udflugter til interessante maritime
virksomheder, der gerne vil modtage vort besøg.
C. Interne arrangementer: Afvikler de månedlige ordinære møder, sejlerudflugter og ”Nytårskuren”.
Ad A - Praktisk arbejde:
Igen i år har der været bud efter VSB Autonome Seniorer til at få udført praktiske opgaver for hhv. VSB og
VSL. Det er værd at bemærke, at alt praktisk arbejder bliver udført i et samarbejde med VSB’s Havneudvalg
v/Leif Knudsen.
1 Forårsrengøring
Arbejdet med forårsrengøring og oprydning omkring klubhus, startede inden standerhejsningen, så der
kunne være pænt og ryddeligt ved standerhejsningen i foråret 2017. Det er en opgave, vi har prøvet nogle
gange.
Forår og efterår, er det ”fast opgave” at få havemøblerne ind under tag i ”glasgangen” og retur til terrassen
om foråret. Havemøblerne er godt nok tunge, men det går, når vi samarbejder om opgaven.
2 Opsætning af el-standere
I efteråret blev vi kontaktet at VSL, der bad om hjælp til at få udskiftet el-standerne på havnens broer. Vi
mente, at det var en opgave, vi godt kunne påtage os, så det blev aftalt at operationen skulle finde sted
onsdag den 1. november.
Da dagen kom, mødte 20 mand op iført arbejdstøj og medbringende værktøj. Efter der var drukket
morgenkaffe, blev der ”gået til vaflerne”.
Grundet en god organisering og tilrettelægning, blev opgaven udført på ca. 3 timer.
Da opgaven var løst, modtog vi en lille skrivelse fra VSL.
Kærer seniorer
Det var en super oplevelse at se det engagement som alle 20 mødte frem med og jeg syntes resultatet taler
for sig selv. Faktisk var vi stor set færdige på kun 3 timer.
Den nye belysning på sigøjnerbroen blev tilsluttet i fredags og jeg var på havnen i aftes og kunne med glæde
konstatere, at det er meget vellykket med de nye standere der giver bedre lys uden at blænde.

Referat af generalforsamling 2018 i VSB – Side 25 af 46

På mange måder syntes jeg at ideen med de autonome er super – ja nærmest genial. Det er en hjertelig
måde at fortsætte sejlerlivet på selvom man pga. af alder måske ikke selv sejler så meget mere men fortsat
har glæde af det venskab som er opbygget gennem mange år.
Det er min fornemmelse, at de personer som har mistet sin livsledsager især finder stor støtte ved at være
med.
Tak for en stor indsats til alle.
Med venlig hilsen
Veddelev Strands Lystbådehavn
Frank Høyer Rasmussen
Ad B - Eksterne arrangementer:
I 2017 gennemførte vi studieture til virksomheder, der er tilknyttet ”DET BLÅ DANMARK”.
Status er, at vi indtil årsskiftet har gennemført i alt 103 besøg. Det kedelige ved situationen er, at vi
simpelthen er ved at løbe tør for emner, så nu må vi se, hvad vi finder på.


Virksomhedsbesøg: Der er gennemført i alt er i 5 stk. virksomhedsbesøg, med et gennemsnitligt
antal deltagere på 17 mand.

Ad C - Interne arrangementer:




Ordinære møder har der været 8 stk.af, afholdt som torsdagsmøder i VSB’s klubhus, hvor det
gennemsnitlige antal deltagere er 26.
”Nytårskuren ” er årets festlige højdepunkt med damer, hvor der i 2017 deltog 57 mænd og kvinder.
2 stk. Sejlende skovture, hvor der deltog 23 gamle drenge pr gang.
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Afslutning:
Vi synes selv, vi er en velfungerende gruppe, med et spændende og lærerigt aktivitetsniveau. Godt nok er vi
en gruppe ”gamle drenge”, men vi har stadig interesse for og lyst til at lære nyt om den maritime verden.
Det kedelige er, at vi må se i øjnene, at vi må være indstillet på, at vi kan forvente at nogle af vore
kammerater og venner forsvinder lige så stille i al ubemærkethed. Det er uendeligt trist. Vi kan desværre ikke
gøre andet end at sørge over tabet. Morsomt er det bestemt ikke.
NB.:
Alle aktiviteter i og omkring VSB Autonome Seniorer hviler i sig selv. Hverken VSBs kasserer eller andre
sponsorer er involveret.
”Styregruppen for VSB Autonome Seniorer”
(selvstyrende, - har nået skelsår og alder)
v/ Frank, Jørgen, Klaus, Preben og Stig - ankermand
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Bilag 10 – Kasserens beretning for 2017 (v. v. Svend Erik Kristensen og Niels-Erik Hansen)
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Bilag 11 – Forslag om stormflodsudvalg
Bestyrelses foreslår at der nedsættes et stormflodsudvalg.
Det er ideen at udvalget skal rapportere til bestyrelsen og arbejde med en indstilling til bestyrelsen og næste
generalforsamling vedrørende behovet for sikring og mulige tiltag til sikring af klubhuset og VSBs øvrige
aktiver mod følger af kommende stormfloder.
Da det jo ikke kun er en VSB udfordring, men en udfordring der også rammer VSL, vil det være naturligt at
søge et samarbejde med VSL og måske andre brugere af området.
Havet omkring Danmark er steget cirka 2 mm om året de seneste 100 år og stigningen forventes at blive
kraftigere i løbet af de næste 100 år med flere og højere stormfloder til følge. DMI forventer at vandstanden
vil stige mellem 20 centimeter og 140 centimeter frem til år 2100, når der ses bort fra landhævning. Stigning
vil i perioden til 2050 ligge på 0,1 til 0,4 meter frem til 2050.
Det er bestyrelsens vurdering- og håb, at vi i den nærmeste tid kan klare os med det lager af sandsække, vi
har, men der er brug for at en række kloge medlemmer sætter sig ned og tænker en plan for fremtiden.
Hvad niveau skal vi frygte ved fremtidige stormfloder, hvordan sikrer vi os bedst, er det mobile dæmninger
eller er det mere permanente dæmninger?
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Bilag 12 – Forslag om udlejning af VSB's klubhus
Roskilde den 3. januar 2018
Forslag til generalforsamling angående udlejning af VSB's klubhus.
Undertegnede foreslår hermed, at lejemålet starter dagen før festen kl. 18.00 og fortsætter til dagen efter
festen kl. 12.00.
Det medfører derfor, at huset ikke kan udlejes 2 dage efter hinanden, hvilket også meget sjælden sker.
Meget ofte er det den foreslåede tidsramme, der finder anvendelse i praksis, men man kan bare ikke regne
med det.
Begrundelsen for forslaget er, at det f.eks. ved konfirmation, formiddagsbryllup eller barnedåb er stort set
umuligt at få festklargjort lokalet fra kl. 09.00, som er start på lejemålet nu.
Ligeledes kan det være svært at få ryddet lokalet og køkken til næste dag kl. 09.00 efter en aften/nattefest.
Da det jo er medlemmernes klubhus, og økonomien stort set ikke vil blive påvirket af denne ændring, bør
udlejningsgebyret på kr. 2.400 fastholdes.
Med venlig hilsen
Kirsten Knudsen
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Bilag 13 – Indlæg på VSB’s generalforsamling om stiftelse af ”Veddelev Vinterbadning”

Vi tillader os, med dette indlæg på VSB’s Generalforsamling 2018, at indbyde Veddelev Sejlklub til at indgå i
et samarbejde om at stifte en vinterbadeklub med tilhørsforhold til Veddelev Havn og Veddelev Sejlklub.
Vores ønske er at etablere en klub med vinterbadefaciliteter med en tilhørende flytbar sauna beliggende ved
skudebroen.
Vinterbadefaciliteter incl. sauna er KUN synlig og aktiv i vinterhalvåret, når bådene ligger på land.
Hvem er vi
Vi er en gruppe, som har undersøgt interessen for hvorvidt en vinterbadeklub vil være interessant for
beboerne i Veddelev. Initiativtagerne til gruppen er: Lone Stagsted Sillesen, Ulla Sognstrup Larsen, og
Hanne Jeppesen. Alle er bosiddende i Veddelev, og har erfaring med både foreningsliv og vinterbadning.
Vi har indledningsvis taget kontakt til formanden for Veddelev Sejlklub (VSB) og formanden for Veddelev
Havn (VSL) om projektet. Begge har medvirket i en positiv dialog om de muligheder og udfordringer projektet
kan imødese. Vi har ligeledes haft en positiv dialog med både kommunen og andre vinterbadeklubber i
Roskilde og omegn.
Ønsket er at oprette en vinterbadeklub i Veddelev
Vi har et stort ønske om at skabe en vinterbadeklub til glæde for beboerne i Veddelev, hvor de vil kunne
mødes om at vinterbade i Veddelev Havn. Udover at vinterbadning er en skøn og grænseoverskridende
naturoplevelse helt uden konkurrenceelement, kan dette friske gys samtidig medvirke til en øget sundhed og
velvære. Vinterbadning er en social aktivitet, som kan samle folk i de lange, kolde og mørke måneder og
bidrage til liv på havnen i vinterhalvåret.
Vinterbadning er populært - behovet og interessen for en vinterbadeklub i Veddelev
Vi har omdelt en interesseforespørgsel i Veddelev og på kort tid har vi fået omkring 100 positive og
interesserede skriftlige tilbagemeldinger. Denne positive respons er grundlaget for, at vi nu går videre med et
indlæg på sejlklubbens generalforsamling
Der er på nuværende tidspunkt mulighed for at vinterbade i Roskilde vinterbadeklub, som har en flydende
sauna i den østlige del af havnen tæt ved Vikingeskibsmuseet. Det er en klub med ca. 600 medlemmer. Der
har de seneste år været stor interesse for medlemskab, stigende medlemstal og der er nu en venteliste på
over 50 personer. Generelt er vinterbadning en meget populær aktivitet, og i disse år etableres der mange
nye vinterbadeklubber rundt langs de danske kyster.
I Veddelev vinterbadeklub forestiller vi os et medlemstal på 150-200 pers. Vi skønner at dette vil være
passende i forhold til saunaens størrelse, og ud fra ønsket om at tage hensyn til områdets trafikale forhold
og nuværende parkeringsforhold.
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Flytbar sauna som kerne for klubbens aktiviteter
Klubbens kerneaktiviteter vil foregå ved en flytbar sauna. Denne placeres ved kanten af havnen ved
skudebroen når sejlsæsonen slutter og bådene er taget op af vandet. Den fjernes helt fra havnen i
sejlsæsonen.
To forskellige saunamodeller
Vores ønske er en sauna med plads til 10-15 personer. Der vil, udover sauna, være tilknyttet en lille
omklædningssluse samt evt. en koldtvandsbruser. Vi har herunder skitseret to forskellige modeller. Model 1
er ca. 20m2, og model 2 er ca. 40m2. (se visuelt projektoplæg nedenfor) Model 1 kan købes færdigbygget.
Model 2 skal specialfremstilles.
Udover sauna etableres der på skudebroen en mobil trappe, med lys og skridsikkert underlag. Trappe og
underlag fjernes ligeledes i sommerhalvåret.
Der sættes en afskærmning op på begge sider af saunaen. Denne afskærmning tages ligeledes ned i
sommerhalvåret.

Brug af VSB faciliteter
I forbindelse med vinterbade-aktiviteterne vil der være behov for adgang til toiletter samt adgang til strøm og
evt. vand. Derudover er der også ønske om adgang til kaffestue og det store klublokale ved særlige
lejligheder.
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Klubbens organisering
Vi ser tre forskellige organiseringsmodeller:




Oprettelse af vinterbadeklub for VSB’s medlemmer
Overvejelse om ændret ”medlemskab” for vinterbadere, der ikke er medlem af
VSB (Det vil kræve en vedtægtsændring)
Oprettelse af selvstændig vinterbadeklub med særlig aftale med VSB om anvendelse af faciliteter.
Klubben betaler VSB/VSL for strøm, adgang til toiletter, rengøring, bro, parkering, og evt. brug af
kaffestue og sejlklubbens store lokale.

Vinterbadeklubben skal være båret af frivillige kræfter.
Foreløbig arbejdsplan for 2018
Foråret 2018







Beslutningsmøder om samarbejde med VSB/VSL, placering og drøftelse om organisering og
vedtægter.
Ansøgning til Roskilde Kommunes idrætsfacilitetspulje (de har tidligere givet tilskud til
vinterbadeklubben beliggende i Roskilde havn og i Jyllinge)
Ansøgning om lokalplansændring og byggetilladelse
Ansøgning om tilladelse til at bade i havnen
Informationsmøde med interessenter
Ansøge fonde og indsamle donationer

Sommer 2018







Opstart af klub og medlemstegning.
Nedgravning af strøm og evt. vandledning
Etablering af platform, som saunaen kan stå på
Indkøb/fremstilling af sauna og trappe
Etablering af lys ved skudebroen
Forberedelse til opsætning af afskærmning

Oktober 2018





Trappe og skridsikkert underlag sættes på skudebroen
Sauna leveres, placeres på platformen og strøm og vand tilsluttes
Opsætning af afskærmning
Indvielse af sauna og endelig stiftelse af klubben.
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Etablering
Vi har herunder opstillet et skema med de estimerede udgifter til anlæggelse af vinterbadefaciliteterne. Se
forklaring på model 1 og 2 på det visuelle projektoplæg på side 2.

Finansieringsmuligheder
Der er forskellige muligheder for finansiering:
Relevante fonde: Lokale og Anlægsfonden, Real Dania, Tryg Fonden
Friluftsrådet (er ansøgt om 75.000 kr., vi afventer svar)
Jomsborg lånekasse
Lokale virksomheder, sponsorater
Private donationer/indsamling
Tilskud fra Kommunen
Tilskud fra Havn/sejlklub
Vi har modtaget tilkendegivelser fra flere interessenter, at de gerne vil donere midler til etableringen.
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Drift
Vi har i nedenstående skema opridset et estimat på årlige driftsudgifter

Indtægter
I tilfælde af at vinterbadeklubben etableres som en selvstændig klub med samarbejde med VSB/VSL
påtænker vi et årligt kontingent på 600 kr. og et indmeldelsesgebyr på 300 kr.
Generalforsamlingens stillingtagen
Ud fra ovenstående oplæg ønsker vi at Veddelev Sejlklub på generalforsamlingen drøfter
fremtidsperspektivet i en vinterbadeklub i Veddelev og tager stilling til de 3 organiseringsmodeller:




Oprettelse af vinterbadeklub for VSB’s medlemmer
Overvejelse om ændret ”medlemskab” for vinterbadere, der ikke er medlem af
VSB (Det vil kræve en vedtægtsændring)
Oprettelse af selvstændig vinterbadeklub med særlig aftale med VSB om anvendelse af faciliteter.
Klubben betaler VSB/VSL for strøm, adgang til toiletter, rengøring, bro, parkering, og evt. brug af
kaffestue og sejlklubbens store lokale.

Med venlig hilsen
Ulla Sognstrup Larsen – Hanne Jeppesen – Lone Stagsted Sillesen
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Bilag 14 – Præsentation vedrørende Veddelev Vinterbadning
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Bilag 16 - Ændringsforslag på VSB Generalforsamling om Oplæg til Veddelev Vinterbadning
Ud fra det fremlagte oplæg beder vi Veddelev Strands Bådelaugs generalforsamling om på basis af en
drøftelse af ønsket om en vinterbadeklub i Veddelev at tage stilling til om VSB kan tilslutte sig at der
arbejdes videre med en af de skitserede modeller.
Spørgsmålet om den nærmere placering af et vinterbadeanlæg på havnen og de nødvendige betingelser og
godkendelser, skal undersøges nærmere inden et forslag om tilladelse hertil kan fremlægges og besluttes på
en senere evt. ekstraordinær generalforsamling i VSB:

1

2

3

Spørgsmål til afstemning (Sæt kryds)
Oprettelse af vinterbadeafdeling i VSB for VSB’s medlemmer og
etablering af de skitserede faciliteter.
Vinterbadere optages som ordinære medlemmer.

JA

Mulighed for et reduceret kontingent for vinterbadere, der ikke i
øvrigt er ordinært medlem af VSB.

Spørgsmål, hvis resultatet af forslag 1 bliver et nej
Tilslutning til at VSB bestyrelse kan arbejde videre sammen med en
nystiftet selvstændig Vinterbadeklub i Veddelev om et forslag til en
aftale med VSB, VSL m.fl. om anvendelse af et areal på Veddelev
havn og dets faciliteter. Klubben betaler VSB/VSL for strøm, vand,
brug af havnepladsen, samt evt. adgang til toiletter og ekstra
rengøring m.m.

4

Tilslutning til at en nystiftet Vinterbadeklub i Veddelev kan indgå en
aftale om at vinterbadeklubbens medlemmer kan bruge VSB
klubhus (på linie med VSB medlemmer): Skipperstuen og til møder
det store klublokale og køkkenet mod ekstra betaling.

5

Tilslutning til, at VSBs bestyrelse fortsætter en dialog omkring
oprettelsen af en selvstændig vinterbadeklub, som ikke er en del af
VSB.

5

Muligt alternativt forslag 6
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NEJ

VSB – driftsregnskab 1.1. til 31.12.2017, samt budgetforslag 2018 og 2019
Resultat
2016

Indtægter:
Medlemskontingenter:

Medlemskontingenter i alt:

Seniorer
Ungdom
Juniorer
Passive
Senior sam

289
2
0
18
34
343

Ikke VSB'ere med vinteropbevaring

Roskilde Kommune, lokaletilskud, Havnens dag i alt

275
2
20
50
347

-

Landopbevaring af kølbåde
Kølbådsgebyr uden opbevaring
Sommeropbevaring
Jollepladser i havn
Jolle/trailerpladser på land - sommer
Jollepladser på land - vinter
Kapsejlads
Nøgle til slæbested
Servicegebyrer i alt
Indskud nye medlemmer.

245.935
600
6.750
16.150
269.435

Budget
2017

37

5.550

234.000
600
7.400
24.000
266.000

244.800
450
100
6.000
27.314
278.664

-

89.995
11.440
3.864
21.375
12.940
9.240
3.000
22.890
174.744

4.500

275
2
20
50
347

0

90.000
6.000
3.500
22.000
12.000
9.000
2.500
20.000
165.000
30

Budgetforslag
2018

Resultat
2017

7.350

275
2
20
50
347

-

89.268
10.016
6.226
22.350
11.580
9.000
3.250
22.349
174.040
49

192.500
600
7.400
20.000
220.500

Budgetforslag
2019

-

64.000
6.000
3.500
22.000
12.000
9.000
2.500
20.000
139.000
30

4.500

192.500
600
7.400
20.000
220.500

64.000
6.000
3.500
22.000
12.000
9.000
2.500
20.000
139.000
30

4.500

30.662

40.000

45.232

45.800

45.800

23.048
40.500
6.473
15.000
42.900
127.921

20.000
40.000
5.000
15.000
35.000
115.000

20.269
65.163
9.816
15.000
58.388
168.636

20.000
40.000
9.200
15.000
35.000
119.200

20.000
40.000
9.200
15.000
35.000
119.200

2.256

2.000

1.248

1.500

1.500

Elevgebyr, Sejlerskole
Elevgebyr, Kapsejlads
Indtægter undervisning i alt

16.800
16.800

12.000
12.000

11.015
0
11.015

12.000
12.000

12.000
12.000

Sponsorstøtte, annonceindtægter mv.

22.950

15.000

20.200

15.000

15.000

Diverse indtægter

12.909

-

3.450

3.000

3.000

Havneafgift
Lejeindtægt klubhus
Bidrag fra kajak- og surfklub samt Roskilde TRI
Tilsyn VSL, havneanlæg mv.
Udlejning af havnepladser
Lejeindtægter i alt
Salg af VSB bådstandere

Indtægter i alt:

663.227

619.500

709.834

560.500

560.500

Udgifter:
Løn og rengøring
Drift klubhus
Bestyrelse
Administration
Havneareal
Pulje til aktivitetspleje
Sejlerskoleudvalget
Kapsejladsudvalget
Bådelaugets kontingenter
Klubarrangementer
Hjemmesiden www.vsb.dk
Renter og bidrag
Diverse udgifter
Udgifter i alt:

129.382
95.053
9.720
16.050
45.634
17.351
3.861
36.810
11.300
5.250
12.640
383.051

138.000
88.500
10.000
15.000
45.000
25.000
15.000
5.000
36.000
25.000
5.000
11.000
418.500

159.940
76.810
14.150
16.765
35.767
0
7.306
570
38.242
11.219
473
11.275
800
373.315

158.000
92.500
10.500
17.350
46.000
25.000
17.500
5.000
36.000
25.000
5.000
11.000
448.850

158.000
92.500
10.500
17.350
46.000
25.000
17.500
5.000
36.000
25.000
5.000
11.000
448.850

Resultat af ordinær drift inkl. renter

280.176

201.000

336.519

111.650

111.650

Afskrivninger og henlæggelser

189.000

189.000

189.000

109.000

109.000

91.176

12.000

147.519

2.650

2.650

Resultat for perioden

VSB – Balance pr. 31.12.2017
Aktiver:

2014
Anlægsaktiver:
Klubhus på havnen
Mini traktor
Anlægsaktiver i alt

1.042.000
20.000
1.062.000

Tilgodehavender
Moms
Tilgodehavender i alt

7.893
7.893

2015

2016

938.000
10.000
948.000

834.000
834.000

-

2.165
2.165

2017
730.000
730.000

-

Likvide beholdninger
Bank, konti
Likvide beholdninger i alt
Aktiver i alt:

245.329
245.329

578.223
578.223

563.950
563.950

822.822
822.822

1.315.222

1.526.223

1.400.116

1.552.822

225.361
56.941
282.302

282.302
174.831
457.133

457.133
91.176
548.309

548.308
147.519
695.827

-

50.000

100.000

-

25.000
75.000

50.000
150.000

150.000
10.000
75.000
235.000

Passiver:
Egenkapital:
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december
Hensættelser:
Anlæg og belægning på havneplads
Ny minitraktor
Ny skolebåd
Hensættelser i alt
Langfristet gæld:
DLR
Langfristet gæld i alt

815.918
815.918

756.275
756.275

671.292
671.292

585.931
585.931

Kortfristet gæld:
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP, Feriepenge og moms
Andre skyldige omkostnnger
Henlagt til renovering af området ved Gl. Havn
Forudbetalt leje af klubhus
Nordea kassekredit
Kortfristet gæld i alt:

194.203
22.800
217.003

12.858
5.555
194.203
25.200
237.815

852
5.064
24.600
30.516

6.163,27
29.900
36.063

1.315.222

1.526.223

1.400.116

1.552.822

Passiver i alt
VSB's klubhus på havnen er anskaffet for 2.645.591 kr. Ejendomsvurdering er 1.950.000 kr.
Fuldt afskrevne aktiver:
H-båd, Mini-traktor, Kajanlæg, 2 jolleslæbesteder, broer samt div. inventar.
Veddelev den ______________

Per Juel Hansen
formand

Torben Peetz

Henrik Jørgensen
næstformand & sekretær

Claus Christiansen

Svend Erik Kristensen
kasserer

Chris Comlossy

Leif Knudsen

Revisonspåtegning:
Regnskabet for 2017 er gennemgået med henblik på at konstatere om posteringerne vedrører VSB´s drift og er i henhold til vedtægterne.
Vi har endvidere konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Herudover er revisionen foretaget stikprøvevis.
Veddelev, den ________________

Kurt Jægerfeldt

Johnny Olsen

Veddelev Strands Bådelaug
Kontingenter og gebyrer for årene 2017, 2018 og 2019

Medlemskontingent:
Senior > 25 år
Senior samlevende (2 samlevende; den ene eller begge > 25 år) - pr. medlem
Ungdom 19 - 25 år
Junior 8 - 18 år
Tilknyttet medlem (passiv)
Nye medlemmer - der bliver medlemmer efter den 1.8. - betaler indmeldelsesgebyr og ½ kontingent
Nye medlemmer - der bliver medlemmer efter den 1.10. - betaler alene indmeldelsesgebyr dette år
Nye medlemmer af Sejlerskolen/Navigation betaler ½ kontingent det første år
Indmeldelsesgebyr
Senior og Ungdom
Nye medlemmer 18 år og derunder betaler ikke indmeldelsesgebyr
Nye medlemmer i Sejlerskolen/Navigation betaler ikke indmeldelsesgebyr
Sejlerskolen:
Senior > 25 år
Ungdom 19 - 25 år
Junior >14 år
Kapsejlads
Eksamensgebyr
Navigationsvinterundervisning
Servicegebyr (Pr. sæson incl. moms):
Grundgebyr + vinteropbevaring af båd med mast i hus - pr. m2
Grundgebyr + vinteropbevaring af båd uden mast i hus - pr. m2
Grundgebyr + vinteropbevaring af alene mast i hus - pr. m2
Grundgebyr - pr. m2
Sommeropbevaring - pr. m2
Jolle i havn
Jolle på land - sommeropbevaring
Jolle på land - vinteropbevaring
Brug af slæbested
Andre gebyrer:
Rykkergebyr og mærkningsgebyr mm.
Onsdags kapsejlads
Gebyr for flytning af stativ eller båd: Kostpris plus 100 kr.
VSB Stander:
Stander

2017

2018

2019

850
475
300
200
375

700
400
300
200
375

700
400
300
200
375

150

150

150

1.200
380
215
600
200
1.200

1.200
380
215
600
200
1.200

1.200
380
215
600
200
1.200

41
35
26
20
35
750
300
300
350

31
25
16
10
35
750
300
300
350

31
25
16
10
35
750
300
300
350

100
250

100
250

100
250

60

60

60

90
120
120
140
40
40

90
120
120
140
40
40

90
120
120
140
40
40

75
6.000
100
9.000
80
100

75
6.000
100
9.000
80
100

75
6.000
100
9.000
80
100

700
0
75
0
250

700
0
75
0
250

700
0
75
0
250

2.400
1.200

2.400
1.200

2.400
1.200

Havnetakster:
Havnepenge pr døgn
Mindre både ( L<10m og B<3m)
Større både
Både Frihavnsordning, max 3 døgn
Gæsteplads i havnen ud over 14 døgn - alle:
Mindre både pr efterfølgende døgn
Mindre både for en hel sejlsæson max.
Større både pr efterfølgende døgn
Større både for en hel sejlsæson max.
Mindre både i vinterperioden 15/11 - 1/4 pr uge
Større både i vinterperioden 15/11 - 1/4 pr uge
Anvendelse af mastekran - fastsat af VSL
Søsætning af både med 1.5 t kran (pr. sæson)
Mast af eller på med mastekran pr gang. Ej medlem kun efter aftale med og betaling til
havnefoged.
Lejlighedsvis søsætning med kran max 1,5 t pr gang. Skal aftales med og betales til havnefoged
Leje af klubhus:
Leje pr. døgn (fredag, lørdag og søndag)
Leje pr. døgn (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag)

Medlem
Ej medlem
Medlem
Ej medlem
Medlem
Ej medlem

Medlem
Ej medlem
Medlem
Ej medlem

