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Referat for 6. bestyrelsesmøde 2021 i VSB 

Dato: Mandag den 20 september 2021 
 

Sted: VSB klubhus 
  
Deltagere: Per Juel Hansen, PJH  

Preben Diget Møller, PDM 
Jesper Speth, JS 
Anders Vognsen, AV 
Martin Nielsen, MN 
Henrik Høj Pedersen, HHP 
Nina Tuxen, NT (referent) 
 

Afbud:  
  
Dagsorden: 1. Gennemgang af VSB-VSL forretningsgange/sammenhæng 

2. Gennemgang af udestående opgaver 
3. Liste over kommende aktiviteter 
4. Nyt fra Kassereren 
5. Nyt fra Formanden 
6. Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter 
7. Eventuelt 
8. Punkter til kommende bestyrelsesmøder 
9. Dato for kommende bestyrelsesmøde 
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Referat:  
  

Gennemgang af  
VSB/VSL-sammenhæng 
 
Gennemgang af 
udestående opgaver 

 Formanden gennemgik historien og opbygningen af VSB/VSL – 
forretningsgange, regler og område fordeling. 
 

 bilag 1.  

  
Liste over kommende 
aktiviteter 

  
 

 
 
 
 
Nyt fra kassereren 

   9 oktober               Flæskecup – hele dagen/aften 
 10 oktober               Stander nedtagning kl. 14 
  6 november            Udvidet bestyrelsesmøde kl. 18 
  4 december            Julefrokost kl. 14 
 31 december           Nytårskur kl. 12 
 
Ovenstående datoer er meddelt Søren til booking af klubhuset. 

 
 JS har siddet sammen med Svend Erik og der er rigtig mange 

administrative opgaver udover bogholderi. De fylder rigtig meget og 
JS ønsker kun at påtage sig rollen som kasserer indtil 
generalforsamlingen. Indtil da ønskes hjælp fra 
medlemsadministratoren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 JS må videresende mails til de forskellige udvalg, så de kan aflaste. 
 

Nyt fra Formanden  Forsikringen for H-båden skal tjekkes om der er 
ansvarsforsikring 

 Forsikring for havnefogeden, kun VSB ikke udenoms arealer 
eller medlemmer der bidrager  til VSL? 

  
Gennemgang af 
udvalgene – planer og 
aktiviteter 

Havneudvalg – HHP 
 Udbedring af slæbestedet. Elefantristene er modtaget afventer 

nedlægning – helst inden den 9/10 – Finnjollernes Flæskecup 
 Bådoptagning er på plads, og godt fyldt op. 
 Jolle kirkegården er ryddet og der er plads til at trailerne kan stå på 

et afgrænset område.  
 Ventelisten og reglerne for jolleplads på land og vand bliver ikke 

helt fulgt, oprydning i regulativ og regler som vil blive håndhævet 
fremadrettet.  

Sejlerskolen – JS 
 Nuværende 3 instruktører vil gerne fortsætte i 2022 under 

forudsætning at der kommer ny skolebåd. Prioriteringsliste ønskes. 
AV foreslog en tur til Dragør for at se forskellige muligheder. 

 Sejlerskolens strategi på kort og langt sigt skal klarlægges. 
 Ønske om bedre struktur på websiden mht. gastebørs/venteliste 

mm. møde med Claus arrangeres. 
Kapsejladsudvalg – AV 
 Der er afholdt møde med VSB-kapsejlads udvalg og aftalt et fælles 

møde med RS om fremtidigt samarbejde/visioner/arrangementer 
mm. 

 Onsdagssejlads sluttede med blæst og regn. 
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Jolleudvalg – MN 
 Stadig stor aktivitet hos Finnjollerne. 
 Flæskecup den 9/10 får ca. 35 deltagende både. 

Fiskeri/havjagtudvalg – PH 
 Der er ønske om renovering af det lille fiskerhus. Afventer 

status. 
Arrangement udvalg – PJH 
 Planlægning af Stander nedtagning den 10/10 er i gang.  Pølser/øl. 
 AV suppleant for PJH, hvis PJH er forhindret. 
Klubhus og køkkenudvalg – PDM 
 Stadig udestående små opgaver. 
 Nye møbler er opsat og meget flotte. Plade til ære for sponsoren 

Jens Kofoed og hustru laves og indsættes i en bænk. PDM vil 
invitere Jens Kofoed med til stander nedtagning. 

 Opsætning af markisen er i fuld gang med el-udtag mm. Markisen 
styres indefra. Forventes færdig inden stander nedtagning. 

Sponsorudvalg – MN 
 Der skal laves en gennemgang af strukturen på hvem og hvordan 

der søges sponsorer og produkt portefølje. 
 Sponsor tavle opdateres, ny skærm til information.  
 Dialog med Miraculix ved Vigen Strandpark om levering af mad til 

diverse arrangementer og evt. sponsor. 
 

 Eventuelt  Liste over deltagere til udvidet bestyrelsesmøde fremskaffes. 
  
 Punkter til næste 

bestyrelsesmøde 
 Udkast til nyhedsbrev skabelon til hjemmeside og evt. Facebook. 
 Opdatering af udvalgsbeskrivelserne af hvert udvalg. 
 Evt. nyt udkast til leje/lån af VSB klubhus. 

  
 Datoer for 

kommende 
bestyrelsesmøder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mandag den 25/10-2021, kl. 19.00 i Klubhuset.  
 VSL inviteres med fra kl. 20. AV inviterer. 
 Havnefogeden inviteres med. NT inviterer. 
 Mandag den 29/11-2021, kl. 19.00 i Klubhuset 

. 
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Bilag 1: Udestående opgaver 

Nr. Ansvarlig Opgave Status 

1 
 

PJH + HHP Revidering af regulativ for joller 
og både mv. 

20.09.2021: status undersøges og 
regler håndhæves fra 2022. 

2 JS +AV + 
MN 

Ny sejlbåd til sejlerskolen 20:09:2021:Forskellige båd 
muligheder undersøges i 
samarbejde med jolle og 
kapsejladsudvalgene. 

3 HHP Nyt nøgle/chip system til 
slæbested/bom bør 
undersøges, da patent på 
nuværende nøgle er udløbet, 
og der er rigtig mange nøgler 
som ikke er returneret. Evt. 
bomstyring. 

20.09.2021. Udvalg nedsat for at 
undersøge mulighederne. 

4 HHP Ny belægning foran kranen 20:09.2021 igangsætning af 
undersøgelser for forskellige 
muligheder og økonomi 

5 HHP Skiltning – P-plads 20:09:2021. Udvalg nedsat for at 
undersøge mulighederne/visionerne 

6 alle Opdatering af web siden 20:09:2021. web siden trænger til 
grundig gennemgang og opdatering 

7 MN RIB /dommerbåd 20:09:2021. der søges fonde til 
finansiering og ejerskab skal 
afklares/overdrages. 

 


