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Referat for 7. bestyrelsesmøde 2021 i VSB 

Dato: Torsdag den 28 oktober 2021 
 

Sted: VSB klubhus 
  
Deltagere: Per Juel Hansen, PJH  

Anders Vognsen, AV 
Martin Nielsen, MN  
Henrik Høj Pedersen, HHP  
Nina Tuxen, NT (referent) 
 

Afbud: Jesper Spelt, JS 
Preben Diget Møller, PDM 
 

  
Dagsorden: 1. Opfølgning på fælles bestyrelsesmøde med VSL 

2. Regningsgodkendelse og konto plan 
3. Nyhedsbrev 
4. Årsplan for faste aktiviteter i 2022 
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:  
  

udestående opgaver Status quo – se bilag 1 
  
Opfølgning på fælles 
Bestyrelsesmøde med 
VSL 

  
 

 
Nyt fra kassereren 

 Det var et meget positivt møde med VSL med mange fælles 
interesser og tanker om hvad der kan gøres og nogle aktiviteter 
som kan igangsættes nu. 

 
 
 
 I bestyrelsen har vi ikke kunnet finde en afløser for Svend-Erik i 

forhold til bogføringsopgaver. Det er særligt uholdbart for Svend-
Erik, som naturligvis føler sig dårligt behandlet men for 
klubben/bestyrelsen er det ligeledes uholdbart. 
Ifølge vedtægter skal vi have en kasserer i bestyrelsen, men der er 
ikke begrænsninger i forhold til at få bogføring foretaget af en 
anden person i klubben eller at købe sig til ydelsen. Vi har i budget 
ikke afsat beløb hertil. 
Bestyrelsen bedes om støtte til at lave en aftale med Lene Eriksen, 
der har bogføringsfirma plusbogholderi.dk. Lene er bogholder for 
Veddelev grundejerforening og får gode anbefalinger herfra. 

 En forudsætning er, at vi i bestyrelsen indenfor vores respektive 
ansvarsområder tager ansvar for at anvise betalinger til bogholder, 
så denne ikke skal anvende tid på diverse afklaringer. 

 Ekstern bogholder, Lene Eriksen fra Plus bogholderi forventes at få 
overdraget de daglige kasser opgaver. Anders, Jesper og Per er i 
gang med denne overdragelse.  

 
Nyt fra Formanden  Intet nyt  

 
  

Gennemgang af 
udvalgene – planer og 
aktiviteter 

Havneudvalg – HHP 
 Reparation/forbedring af belægning ved mastekran, som nu er 

yderligere beskadiget.  
Hans Poulsen, havnebygger, kontaktes af Preben med henblik 
på vurdering af skader mv. inden der foretages yderligere. 

 Der er konstateret rotter på havnen på en mole. Rottefængeren 
har været tilkaldt. Der er installeret yderligere fælder.  

 Slæbested – der er modtaget regning fra Smeden. Henrik følger 
op – installation af det ny underlag på slæbsted forventes 
snarest. 

 Henrik, Eiler, Gunnar og Lars tager på havnemesse i november 
for at se på diverse aktuelle løsninger omkring sikkerhed, miljø, 
jura mv. 

 Vinterbader’s hegn’s pæle skal laves med en nedstøbning af 
undersænket metal hul. 

 Miljøstation samt brug af denne skal forbedres. Afklaring med 
Kommunen er nødvendig. 

Sejlerskolen – JS 
 Intet nyt.  
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Kapsejladsudvalg – AV 
 Flæskecup er blevet afviklet. Stævnet var en succes for alle. 

Overskud på ca. 1800 kr. som er overdraget til VSB. 
Jolleudvalg – MN 
 Finnjoller sejler nu kapsejlads fast hver lørdag formiddag. Det vil 

vare resten af Vinter halvåret. 
 Der skal gennemføres en mærknings kampagne af alle joller på 

land med henblik at få fjernet efterladte joller, samt udpege ubrugte 
joller fra betalende medlemmer. 

Fiskeri/havjagtudvalg – PH 
 Intet nyt. 

Arrangement udvalg – PJH 
 Julefrokost planlægning i gang. 
Klubhus og køkkenudvalg – PDM 
 Markise forventes at være leveret i løbet af december 
Sponsorudvalg – MN 
 Intet nyt.  

 
 

 Eventuelt  Kapsejladsudvalget bevilges et driftstilskud på kr. 6.500 fra 
aktivitetspuljen. Beløb skal anvendes til driften af den RIB vi pt. 
låner og som primært anvendes til jolleaktiviteter. Udgifter omfatter 
forsikring kr. 2.900 og anslået kr. 3.600 som dækker benzin og 
øvrige vedligehold frem til udgangen af 2021. 
Udbetaling sker via kasserer mod fremsendelse af udgiftsbilag- alle 
godkendt af Anders V 

 Det er vedtaget at vinterbadere i den kommende sæson, som en 
midlertidig prøveordning, må bruge gæstesejler toilettet på terrasse 
siden til omklædning. 
Henrik laver endelig aftale med vinterbadere og betaling/bidrag til 
rengøring for dette. 
Per Juhl Hansen holder sig uden for denne beslutning med 
henvisning til bestyrelsens mandat i denne sag, samt tidligere 
generalforsamlings beslutninger omkring aftaler med vinterbaderne. 

 
  
 Punkter til næste 

bestyrelsesmøde 
  

  
 Datoer for 

kommende 
bestyrelsesmøder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tirsdag den 7/12-2021, kl. 19.00 i Klubhuset – nyt forslag? 
. 
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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. 

 


