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6. marts 2019 
 

 

 

Referat af generalforsamling 2019 i VSB 
Dato: Onsdag d. 13. februar 2019 
Sted: VSB’s klubhus 
  
Deltagere: 66 (i alt 356 stemmeberettigede medlemmer) 
  
Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

2. Beretning for det forløbne år – planer for den kommende periode 
3. Regnskab for det foregående kalenderår 
4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse m.m. 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 
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Referat:  
  
1. Valg af dirigent Formanden foreslog Frank Høyer Rasmussen som dirigent, hvilket 

generalforsamlingen godkendte med akklamation. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og indkaldt. 
 
Der var 66 (inkl. fuldmagter) medlemmer tilstede ved mødets 
begyndelse svarende til 18,5%. 

  
2. Beretning for det 

forløbne år – planer 
for den kommende 
periode 

Formandens beretning (v. Per Juel Hansen) – Se bilag 2 
 
Formandens beretning efterfølges af 8 special beretninger fra de 
enkelte udvalg. Det bliver nok kun 7, idet formandens også 
indeholder arrangementsudvalgets beretning. Vi prøver stadig at 
effektivisere. 
 
Konstituering: 
Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på et 
møde d. 16. februar, således: 

• Formand: Per Juel Hansen 
o Udvalg: Arrangementer 

• Næstformand, Sekretær: Henrik Leidecker Jørgensen 
o Udvalg: Sejlerskole 

• Kasserer: Svend Erik Kristensen 
• Medlemmer Niels- Erik Hansen 
• Medlem: Chris Comlossy 

o Udvalg: Kapsejlads 
• Medlem: Anders Hovmøller 

o Udvalg: Sponsorudvalg, Sejladsudvalg  
• Medlem: Claus Christiansen 

o Udvalg: Havneudvalg, Stormflodsudvalg 
• Udlejning af havnepladser: Lars Hansen 
• Medlem: Preben Diget Møller 

o Udvalg: Klubhus og Køkken 
   
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 
 
Vi har i årets løb haft 6 bestyrelsesmøder, noget som vi 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. 
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Derefter vil vi se, når vi når til budgetforhandlingerne – som det så 
smukt hedder – at vi igen har foreslået afsat et beløb til 
aktivitetspleje. 
 
Vi har ikke fået brugt beløbet i de tidligere år, men vi håber på, at 
det sker i det kommende år, at et medlem kommer med en god ide. 
Ideen er, at det er et beløb som bestyrelsen kan disponere over i 
forbindelse med arrangementer, herunder ikke mindst 
arrangementer, som alle medlemmer kan komme 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 kassererens beretning i øjeblikket 380 
medlemmer. Det går faktisk godt, men det skal jo ikke stå i vejen 
for at det kan blive bedre. 
 
Så har vi i år, som følge af data beskyttelsesforordningen, skulle 
være GDPR – klare. Det blev vi - som i alle fik en mail om. 
 
Vi har igen i årets løb haft et møde med vores lejere, kajakklub, 
surfklub, triatlonsvømmerne og som noget nyt, har vi en prospect 
Roskilde Sub Klub – der er sådan nogen, der går på vandet – 
måske snarere på brædder på vandet.  
 
Det vi drøftede, var anvendelsen af arealerne, og der er som sådan 
ikke nogen udeståender, andet et spørgsmål om hvor Sub’erne, 
evt. kan have deres brædder og som bekendt, om surfklubben kan 
udvide deres skur.  
 
Det første var en udfordring ift. kajakklubben og det andet har vist 
fundet en midlertidig løsning, efter vores beslutning på en tidligere 
generalforsamling, som har gjort, at Surfklubben ikke taler så 
meget om udvidelse mere… 
 
Herudover har der jo, som følge af vores ekstraordinære 
generalforsamling, været fortsatte drøftelser i samarbejde med 
VSL med Vinterbaderne. Her har Havneudvalget i samarbejde med 
Jakob fra VSL stået for de praktiske aftaler om installationer og 
placering. Placeringen endte med at blive på VSL’s område. 
 
Vi indgik forrige søndag en endelig aftale med Vinterbaderne, der 
kalder sig VVB. 
 
Sidste status, som jeg har hørt, er at saunaen er desværre blevet 
forsinket grundet den ændrede placering. De håber at den kan 
komme inden d. 1/3 men det ser ikke sandsynligt ud. De prøver 
nogen planer om en lånt midlertidig sauna, men de må vi se. 
 
Trappen er leveret og den er monteret i tirsdags. 
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Arrangementer og aktiviteter:  

• Fælles søsætning, på hjemmesiden 
• Stander op, søndag d. 6. maj  
• Havnens dag, lørdag d. 9. juni 2018 
• Udvidet bestyrelsesmøde, lørdag d. 20. oktober 2018  
• Stander ned og ekstra ordinær generalforsamling vedr. 

vinterbadere, søndag 2018 
• Fælles optagning 
• Julefrokost, lørdag d. 8. december  
• Nytårskur, lørdag den 31. december 2018  

 
Selvom det landsdækkende arrangement vild med Vand/havnens 
dag afvikles igen i år, så er det stadig hos os på 
overvejelsesniveauet og jeg tror at pilen peger i retning af, at det fik 
vi for lidt ud af, så vi springer over – medmindre der sker noget nyt, 
eller der er nogen, der kommer med en spændende ide 
 
Tak 
 
Tak til alle der har været med i VSB aktiviteter i løbet af året, 
herunder men ikke begrænset til i almindelighed mine kollegaer i 
bestyrelsen, og i særdeleshed en tak til  

• John, vores webmaster.   
• De Aktive Maritime Seniorer 
• Søren Holmbom, der varetager klubhusudlejning 
• Lars Hansen, pladsudlejning 
• Leif, de evige hullers udfyldelse m.m. 
• Svend-Erik for medlemsadministration 
• 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 – og i særdeleshed 

Grethe 
• Suppleanterne 
• De kritiske revisorer    
• VSL 
• Alle medlemmerne, foruden foreningen ville være ganske 

tom. 
  
 Herefter fulgte udvalgsberetningerne, der alle findes vedlagt, som 

bilag. 
 

o Havneudvalg (v. Claus Christiansen) – Se bilag 3 
o Klubhus (v. Preben Diget Møller) – Se bilag 4 
o Sejlerskolen (v. Henrik Leidecker Jørgensen) – Se bilag 5 
o Kapsejladsudvalg - Se bilag 6 
o Sejladsudvalg (v. Anders Hovmøller) – Se bilag 7 
o Sponsorudvalg (v. Anders Hovmøller) – Se bilag 8 



Referat af generalforsamling 2019 i VSB – Side 5 af 54 
 

o Miljøudvalg (v. Johannes Pedersen) 
§ Der har været afhold tre indsamlinger i 2018. Første 

gang deltog 8 personer, dernæst 13 og til den sidste 
indsamling deltog 19 personer. 

§ Johannes søger en afløser på sigt (se indkomne 
forslag). 

§ I 2019 vil der blive afholdt to indsamlinger, 
henholdsvis d. 31. marts og i løbet af september. 

o Autonome seniorer (v. Ankermand, Stig Sandvang) – Se 
bilag 9 

 
Der blev spurgt til om aftalen med VVB kan findes på 
hjemmesiden. Aftalen kan ses ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Frank Høyer Rasmussen fortalte om aktiviteterne og status 
vedrørende Finnjollerne. 
 
Beretningerne blev godkendt ved akklamation. 

  
3. Regnskab for det 

foregående 
kalenderår 

Kassereren fremlagde sin beretning (se bilag 10) samt regnskabet 
(se bilag 11 og 12). 

 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2018 ved 
akklamation. 

  
4. Budget for det 

kommende år, 
samt kontingent og 
andre ydelser 

Kassereren fremlagde forslag til budget (se bilag 13, 14 og 15). 
 
Piet mente, at den nye gebyrstruktur ser fornuftigt ud og at den i 
princippet er en videreførelse/forenkling af den gamle metode. 
 
Grundgebyret falder bort, hvilket også gælder for både, der står 
hjemme. 

 
Generalforsamlingen godkendte forslag om ændret gebyrstruktur 
ved akklamation. 

 
Generalforsamlingen godkendte budget, kontingent og andre 
ydelser for 2019/2020 ved akklamation. 
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5. Indkomne forslag Forslag til Stormflodssikring af VSB’s klubhus (se bilag 16, 17 og 
18) 

 
Stormflodsudvalget foreslår følgende løsning, som er en 
kombination af faste og flytbare installationer. 
 
Plantekummer eller væg. (Rød streg) 
Der foreslås, at der etableres faste plantekummer langs 
terrassen og op til starten af kæden ved indkørslen til 
servicekajen. 
Alternativ kan terrænet fra klubhuset og op til kæden 
hæves 20-30 cm ved pålægning af muldjord og tilsåning 
med græs, (se nærmere nedenfor) 
Kummerne kan have en åbning ved nordsiden af 
terrassen som kan lukkes med 
midlertidig væg ved højvande, alternativt med en 
flisebelagt rampe (ca. 30 cm) 
på begge sider. 
 
NOAQ-væg. (Gul streg) 
Der indkøbes NOAQ-væg til at dække strækningen fra 
starten af plantekummerne (ved døren til værkstedet) og 
langs skipperstuen, forbi masteskuret og halvt op til 
døren på sydsiden af masteskuret. 

 
Hvis arealerne bliver plane, skal det overvejes, hvordan regnvand 
drænes. Det er udvalget opmærksom på. 
 
Det overvejes om en del af masteskuret eller loftet kan anvendes til 
opbevaring. 
Elementerne kan ikke opbevares i det røde hus, da pladsen 
optages af Elleoresamfundet. 
Der blev rejst forslag om en 22 fods container til opbevaring. 
 
Sælgeren har fortalt at vindhastigheder op til 25 – 30 m/s ikke bør 
være et problem. Der er set eksempler på, at der har været  
anvendt sandsække til at sikre elementer. 
 
Der blev spurgt til, om der tidligere er opstået vandskader på huset 
pga. storm. Ved stormen Bodil ville klubhuset have været udsat for 
vandskade, hvis ikke der var blevet etableret sikring mod dette 
(vandstanden var 2,08 m over normal).  

 
Elementerne kan købes i forskellige størrelser (højde). 

 
Generalforsamlingen godkendte forslag om Stormflodssikring af 
VSB’s klubhus ved akklamation. 
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 Forslag om VSB som klub melder sig ind i Danske Tursejlere (se bilag 
19) 
 

Forslaget går ud på, at VSB som klub melder sig ind i "Danske 
Tursejlere", som er hjemmehørende i Nyborg. 
 
Medlemskabet koster p.t. kr. 360,00 for en sejlklub. Medlemskabet 
medfører så, at vores medlemmer kan tilmelde sig foreningen til en 
pris på kr. 345,00 mod normalt kr. 395,00 for enkelt medlemmer. 
 
I kontingentet er indeholdt en glimrende ansvarsforsikring, som vi 
jo alle skal have, når vi ligger i Veddelev Havn. 
 
Danske Tursejlere har samarbejde med Dansk Søassurance, som 
kan tilbyde en rimelig billig kaskoforsikring. 
 
Danske Tursejlere har et stort antal ankerbøjer, som man må 
anvende. 
 
Man får som medlem 3-4 årlige tidsskrifter med mange gode 
artikler m.m., og de arbejder også for bedre forhold for os sejlere 
på mange måder. 

 
Generalforsamlingen godkendte forslag om VSB som klub melder sig 
ind i Danske Tursejlere ved akklamation. 

  
 

 Forslag til Valg af hjælper til indsamling af affald på Veddelev halvøen 
(se bilag 20). 
 

Valg af hjælper til indsamling af affald på Veddelev halvøen i år. 
Der bliver 2 indsamlinger i år - første gang d. 31/3 og næste gang i 
september måned. 
 
Begrundelsen for forslaget er, at jeg på sigt ønsker at overlade 
jobbet som koordinator af dette arbejde til en anden, da jeg må se i 
øjnene, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg bliver nødt til at 
stoppe på gr. af alder. (bliver 85 her i foråret.) Men foreløbig 
fortsætter jeg, men vil gerne have kørt min afløser i stilling, inden 
det er for sent, og jeg er selvfølgelig indforstået med at hjælpe 
vedkommende godt i gang. 

 
Det vil kræve deltagelse i to til tre møder (styres af Naturpark 
Skjoldungernes land) samt udsendelse af brev til medlemmer og andre 
(herunder grundejerforeningen). 
 
Under generalforsamlingen blev der ikke udpeget en afløser, men der 
blev opfordret til, at tale om det efterfølgende. 
 
Efter generalforsamlingen meldte Jesper Jespersen sig som afløser. 
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6. Valg af bestyrelse 
m.m. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år): 
 

o Claus Christiansen (villig til genvalg) 
o Svend Erik Kristensen (villig til genvalg) 
o Henrik Leidecker Jørgensen (ønsker ikke genvalg) 
o Chris Comlossy (ønsker at træde ud af bestyrelsen) 

 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af: 
 
o Per Hammel 
o Nina Tuxen 

 
De to kandidater blev valgt med akklamation. 

 
Bestyrelsen består herefter af 
 
o Claus Christiansen 
o Per Hammel 
o Per Juel Hansen 
o Ander Hovmøller 
o Nina Tuxen 
o Svend Erik Kristensen 
o Preben Diget Møller 

 
Valg af 2 suppleanter (1 år): 
 

o Lars Skjoldager Hansen (bestyrelsens forslag) 
o 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 Per Juel Hansen (bestyrelsens forslag) 
o Nina Tuxen, (bestyrelsens forslag, ikke andelshaver) 

 
De to kandidater blev valgt med akklamation. 

 
Valg af 2 suppleanter (1 år) til havne-selskabets bestyrelse. 

 
o Hans Thor Jensen (bestyrelsens forslag) 
o 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 Kurt Jægerfeldt (bestyrelses forslag) 
o Johnny Gjeding Olsen (bestyrelses forslag) 

 
De to kandidater blev genvalgt med akklamation. 

 
Valg af 2 suppleanter (1 år). 
 

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

 
De to kandidater blev valgt med akklamation. 

  
8. Eventuelt • - 

  
 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. Præsentation 
2. Formandens beretning (v. Per Juel Hansen) 
3. Beretning for havneudvalg (v. Claus Christiansen) 
4. Beretning for klubhus (v. Preben Diget Møller) 
5. Beretning for Sejlerskolen (v. Henrik Leidecker Jørgensen) 
6. Beretning for Kapsejladsudvalg 
7. Beretning for Sejladsudvalg (v. Anders Hovmøller) 
8. Beretning for Sponsorudvalg (v. Anders Hovmøller) 
9. Beretning for Autonome seniorer (v. Stig Sandvang) 
10. Kassererens beretning (v. Svend Erik Kristensen) 
11. Driftsregnskab for 2018 
12. Balance per 31.12.2018 
13. Budget 2019/2020 
14. Ekstraordinære udgifter i budgettet for 2019 
15. Forslag om ny gebyrstruktur 
16. Præsentation i forbindelse med stormflodssikring 
17. Forslag til stormflodssikring 
18. Forslag til stormflodssikring, bilag A 
19. Forslag om medlemskab af Danske Tursejlere 
20. Forslag om hjælper til indsamling af affald på Veddelev halvøen 

  
 
 
 
Underskrifter 

 

  
 Referent, Henrik Leidecker Jørgensen 
  
  
 Formand, Per Juel Hansen 
  
  
 Dirigent, Frank Høyer Rasmussen 
  
  

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
• Formand: Per Juel Hansen 

o Udvalg: Arrangementer (formand) 
• Næstformand/Sekretær: Nina Tuxen 

o Udvalg: Arrangementer, Kapsejlads 
• Kasserer: Svend Erik Kristensen 
• Medlem: Per Hammel 

o Udvalg: Havneudvalg, Sponsorudvalg 
• Medlem: Anders Hovmøller 

o Udvalg: Sejlerskolen, Sejladsudvalg  
• Medlem: Claus Christiansen 

o Udvalg: Havneudvalg (formand) 
• Medlem: Preben Diget Møller 

o Udvalg: Klubhus og køkken 
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Bilag 1 – Præsentation 
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Bilag 2 - Formandens beretning for 2018 (v. Per Juhl Hansen) 

Formandens beretning efterfølges af 8 special beretninger fra de enkelte udvalg. Det bliver nok kun 7, idet 
formandens også indeholder arrangementsudvalgets beretning. Vi prøver stadig at effektivisere. 

Konstituering: 

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på et møde d. 16. februar, således: 

• Formand: Per Juel Hansen 
o Udvalg: Arrangementer 

• Næstformand, Sekretær: Henrik Leidecker Jørgensen 
o Udvalg: Sejlerskole 

• Kasserer: Svend Erik Kristensen 
o Medlemmer Niels- Erik Hansen 

• Medlem: Chris Comlossy 
o Udvalg: Kapsejlads 

• Medlem: Anders Hovmøller 
o Udvalg: Sponsorudvalg, Sejladsudvalg  

• Medlem: Claus Christiansen 
o Udvalg: Havneudvalg, Stormflodsudvalg 
o Udlejning af havnepladser: Lars Hansen 

• Medlem: Preben Diget Møller 
• Udvalg: Klubhus og Køkken 

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 

Vi har i årets løb haft 6 bestyrelsesmøder, noget som vi 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 vi se, når vi når til budgetforhandlingerne – som det så smukt hedder – at vi igen har foreslået 
afsat et beløb til aktivitetspleje. 

 Vi har ikke fået brugt beløbet i de tidligere år, men vi håber på, at det sker i det kommende år, at et medlem 
kommer med en god ide. 

Ideen er, at det er et beløb som bestyrelsen kan disponere over i forbindelse med arrangementer, herunder 
ikke mindst arrangementer, som alle medlemmer kan komme 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 kassererens beretning i øjeblikket 380 medlemmer. Det går faktisk godt, 
men det skal jo ikke stå i vejen for at det kan blive bedre. 

 

Så har vi i år, som følge af data beskyttelsesforordningen, skulle være GDPR – klare. Det blev vi - som i alle 
fik en mail om. 
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Vi har igen i årets løb haft et møde med vores lejere, kajakklub, surfklub, triatlonsvømmerne og som noget 
nyt, har vi en prospect Roskilde Sub Klub – der er sådan nogen, der går på vandet – måske snarere på 
brædder på vandet.  

Det vi drøftede, var anvendelsen af arealerne, og der er som sådan ikke nogen udeståender, andet et 
spørgsmål om hvor Sub’erne, evt. kan have deres brædder og som bekendt, om surfklubben kan udvide 
deres skur.  

Det første var en udfordring ift. kajakklubben og det andet har vist fundet en midlertidig løsning, efter vores 
beslutning på en tidligere generalforsamling, som har gjort, at Surfklubben ikke taler så meget om udvidelse 
mere… 

Herudover har der jo, som følge af vores ekstraordinære generalforsamling, været fortsatte drøftelser i 
samarbejde med VSL med Vinterbaderne. Her har Havneudvalget i samarbejde med Jakob fra VSL stået for 
de praktiske aftaler om installationer og placering. Placeringen endte med at blive på VSL’s område. 

Vi indgik forrige søndag en endelig aftale med Vinterbaderne, der kalder sig VVB. 

Sidste status, som jeg har hørt, er at saunaen er desværre blevet forsinket grundet den ændrede placering. 
De håber at den kan komme inden d. 1/3 men det ser ikke sandsynligt ud. De prøver nogen planer om en 
lånt midlertidig sauna, men de må vi se. 

Trappen er leveret og den er monteret i tirsdags. 

Arrangementer og aktiviteter:  

• Fælles søsætning, på hjemmesiden 
• Stander op, søndag d. 6. maj  
• Havnens dag, lørdag d. 9. juni 2018 
• Udvidet bestyrelsesmøde, lørdag d. 20. oktober 2018  
• Stander ned og ekstra ordinær generalforsamling vedr. vinterbadere, søndag 2018 
• Fælles optagning 
• Julefrokost, lørdag d. 8. december  
• Nytårskur, lørdag den 31. december 2018  
 
Selvom det landsdækkende arrangement vild med Vand/havnensdag afvikles igen i år, så er det stadig hos 
os på overvejelsesniveauet og jeg tror at pilen peger i retning af, at det fik vi for lidt ud af, så vi springer over 
– medmindre der sker noget nyt, eller der er nogen, der kommer med en spændende ide 
 
Tak 
 
Tak til alle der har været med i VSB aktiviteter i løbet af året, herunder men ikke begrænset til i almindelighed 
mine kollegaer i bestyrelsen, og i særdeleshed en tak til  

• John, vores webmaster.   
• De Aktive Maritime Seniorer 
• Søren Holmbom, der varetager klubhusudlejning 
• Lars Hansen, pladsudlejning 
• Leif, de evige hullers udfyldelse m.m.m 
• Svend-Erik for medlemsadministration 
• 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 – og i særdeleshed Grethe 
• Suppleanterne 
• De kritiske revisorer    
• VSL 
• Alle medlemmerne, foruden foreningen ville være ganske tom. 
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Bilag 3 - Beretning for havneudvalg for 2018 (v. Claus Christiansen) 

Ny havnefoged 

På sidste generalforsamling efterlyste vi ansøgere til jobbet som havnefoged. 
Ligeledes søgte vi kandidater til jobbet som assistent for havnefogeden. 

Vi fik et par ansøgere til begge jobs og efter flere møder hvor vi fik tilpasset forholdene til det mulige, 
startede Eiler Larsen som havnefoged i foråret og med Jakob Gyldvig som assistent. 

De er begge gået ind i jobbet med krum hals og har virkelig arbejdet for at fylde jobbet ud. 

Eiler er ligeledes, i fineste stil stillet op med havnens kanon ved diverse lejligheder på havnen, hvor den nu 
skal bruges. 

Senest har Eiler været på Havnefoged kursus og var med på havnemessen i Fredericia. 
Det var med stor succes og Eiler er nu officielt blevet Sikker havn ambassadør i Dansk Sejlunions regi. 

Eiler og Jakob har ydet et stort arbejde på havnen, men det hele var sikkert ikke gledet helt så smertefrit, 
hvis ikke det var for Lars og Leif, som i vanlig stil har hjulpet til og været med til at sikre at alt går rigtigt til. 

Lars har fungeret som sekundant til Eiler og Jakob, hvor han har hjulpet og givet råd i hverdagen. 

Lars og Eiler har også styret placeringen af både på pladserne ved vinteropbevaringe. Ligeledes har de 
overblikket når det kommer til leje af havnepladser og jollepladser.   

Leif har udfyldt pladsen som havnens “Vej og Park” på en måde der vil gøre enhver kommune misundelig. 
Der er ikke et hul i vejen der er blevet overset eller et stykke græs der ikke er blevet slået. 
Ligeledes er der blevet saltet på området når sne og is har sat ind. 

I skal alle have kæmpe tak. Jeres hjælp kunne vi ikke være foruden. 

Og så lige en lille opfordring: 

Selv om det har fungeret flot med Eiler, Jakob, Lars og Leif. Har vi stadig brug for mere hjælp. 
Hvis der sidder nogen og tænker. “jeg kunne da godt give en hånd med” som havnefoged assistent på 
enkelte dage, så skal I ikke holder jer tilbage. 
Meld jer! vi kan godt bruge flere hjælpere til afløsning fra tid til anden, specielt midt på sommeren..  

Ny vognmand til optagning og isætning  

Efter sidste års isætning af både, fik vi en mail fra vores vognmand gennem mange år, Thurah, som 
meddelte, at de ikke mente, at de kunne tjene penge på at løfte både, så de ville stoppe med denne aktivitet. 
Det betød, at vi skulle ud at finde en anden vognmand til opgaven. 
Flere var i spil og vi havde endda en enkelt ude for at lave et prøveløft. 
Det hele endte med, at vi entrede med Herrestrup Vognmandsforretning. 
De har mange års erfaring og det rigtige grej til opgaven. 
Vi er af den overbevisning at efterårets optagning af både, klarede de rigtig flot. 
Vi har i hvert fald ikke hørt toner i andet end dur. 
Vi har derfor for længe siden aftalt datoer for isætning af både 2019 med Herrestrup. 
Den store udfordring for havneudvalget har været, at den nye vognmand ikke vil stå for bookning af tider 
eller planlægning af dagene, så det står vi selv for. 
Som I ved, blev det i efteråret klaret ved at I skrev en mail eller ringede til mig, og så strikkede jeg dagene 
sammen som det nu kunne passe. 
Det viste sig at være en ret tidskrævende process. 
Så i år prøver vi med en lidt anden model. 
Vi har oprettet en hjemmeside, hvor man udfylder de data vi har brug for og vælger en dato for isætning 
samt evt. en alternativ dato. Og så har vi alle oplysninger vi skal bruge i en lidt mere ensartet form. 
Det er vi lidt spændt på at prøve.  
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Plastic opsamling på Veddelev halvøen. 

Igen i år har Johannes arrangeret indsamling af plast og andet affald på Veddelev halvøen. 
Det er blevet gjort med stor entusiasme og vi skylder Johannes en kæmpe tak.  
Efter hver indsamling har han sørget for, at klubben bød på kaffe og kage. 

Process med Vinterbaderne 

Tilbage på sidste generalforsamling var der forslag fra vinterbaderne om oprettelse af klub med badebro, 
sauna og dertil hørende aktiviteter. 
Det blev besluttet, at vi skulle indgå i en dialog og det har nu resulteret i en underskrevet aftale. 
Deres sauna kommer til at stå ved nedgangen til skudebroen og vi har fundet nogle forhold som vi mener 
tilfredsstiller både vinterbaderne, VSB og VSL. 
Vigtigst af alt er, at vinterbadernes sauna og andet grej ikke er at finde på havnen i sejlsæsonen.     
Hele processen har taget noget tid og vinterbadernes sæson bliver kun på nogle få uger i år. 
Men de når måske lige akkurat at få en lejet sauna op inden at det hele skal fjernes igen for sommeren. 
Hvis vinterbadernes stige ikke allerede er sat op, så bliver den det formodentlig en af de nærmeste dage. 

Højvande omkring nytår. 

Igen i år slap vi ikke for højvande omkring nytår. 
Hele tre gange på kort tid. Og selvom det heldigvis ikke var helt på samme niveau som tidligere, så gav det 
dog lidt panderynker mens vi holdt øje med vandstand og prognoser. 
Vi slap for de helt store skader. selv om stien langs stranden ved Nordpladsen blev noget medtaget og der 
kom også lidt skader på sydmolen.  
For tiden arbejdes der på stien ved Nordpladsen. 

Apropos højvande, så er det jo noget havnen har prøvet et par gang. Så derfor har vi igangsat arbejdet med 
at samle erfaringer fra tidligere højvande i form af en beredskabsplan. 
Planen er tænkt som en hjælpe- og huske- liste til alt før, under og efter højvande. 
Det ville jo være ærgerligt, hvis der var noget vi ikke fik gjort, selvom vi faktisk havde erfaringen eller viden 
på området fra tidligere højvande.  

Jollepladserne 

Et af de områder hvor Eiler og Lars, sammen med VSL, har tænkt sig at lave en ekstra indsats i 2019 er 
jollepladserne. Det gælder både i vandet og på land. 
Vi har det indtryk, at der måske i nogle år har hersket en lille smule anarki på området. 
Der findes et direktiv for jollerne, som vi i flere år har haft et ønske om at få justeret. 
Et af problemerne er, at der ligger en del joller på land som ikke har været brugt i mange år og som heller 
ikke ligner der har udsigt til at blive brugt. 
Og da der er relativ stor efterspørgsel på jollepladser, vil vi gerne arbejde hen imod, at jollepladserne er 
jollesejlere og ikke bare for jolleejere. 

Til at starte med har vi lavet en beskrivelse på hjemmesiden, af hvordan man kommer på venteliste til en 
jolleplads, både i vandet og på land. 
Det giver os et bedre overblik over hvor mange der er aktivt søgende efter en jolleplads. 
Pt. er der ca. 20 på ventelisten. 

Oprydning på områderne. 

Oprydning på områderne har også været et indsatsområde hos havnefoged Eiler og Lars. 
Vi har tidligere på vinteren lavet et opslag på hjemmesiden, som beskriver, at hvis man har noget på pladsen 
(stige, tømmer, reb eller andet), så skal det ligge inden for bådstativets ramme og være fastgjort. 
Ellers vil det bliver fjernet i forbindelse med almindelig oprydning. 
Den proces er allerede godt i gang. 
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Evt. tæring af borerør- Der kommer anoder på rørene. 

Jollebroen og flydebroen ved slæbestedet er konstrueret ved brug af borerør med monteret plastickappe. 
Vi er blevet opmærksom på, at andre steder i landet har man konstateret, at disse borerør kan korrodere lige 
under havbunden. 
Vi har også fundet ud af, at det er muligt at beskytte rørene med anoder. 
Det arbejde har vi sat i gang. 

Til sidst har vi nogle ønsker til forbedringer i den kommende sæson: 

- For at undgå fugtindtrængen i Elinstallationerne, har vi et ønske om at opgradere alle Elstik på 
pladserne med tidssvarende C-Stik. 

- Nyt EL-skab på sydpladsen mod øst. evt. senere med tilhørende vandudtag. 
- Vi et stort ønske om at planerer Nordpladsen så hullet i det sydvestlige hjørne af pladsen bliver 

mindre udtalt og et ønske om at fjerne noget at jord som ligger i det Nordøstlige hjørne af pladsen og 
fylde op med stabil.  
Det vil alt i alt give mulighed for bedre placering af bådene og plads til min. 3 større både mere på 
land, hvilket er et behov, da bådene i havnen generelt bliver større og større. 

Således bedrevet i havneudvalget i den forgangne sæson. 
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Bilag 4 - Beretning for klubhus for 2018 (v. Preben Diget Møller) 

Det gamle stålkøleskab til øl mm i uderummet døde og så var gode råd dyre, men Axel meldte sig med et 
køleskab i samme størrelse som vores, og det var et han ikke benyttede, så værs’go – et næste nyt 
køleskab – og det både passer i størrelse og virker – tak for det. Og det har Leif og Lars klaret og ifølge Leif 
sparer vi en masse strøm, dvs. væsentlig lavere elregning. 

Så har vi fået udskiftet vores toiletkummer på alle toiletterne  
Og det har – som sædvanlig – Leif og Lars klaret. 

Og når det så bliver godt vejr udskifter vi flethegnet rundt om udendørspladsen. 

De autonome vedligeholder – så vidt – muligt vores udendørsbænke, og til foråret skal vi have vasket og 
malet vindskeder mm, og her tilbyder de autonome også at udføre arbejdet. 

Og endelig skal vi have udskiftet hele glasfacaden i glasgangen mod vandet. Den er temmelig leddeløs. 
Vi vil prøve at ansøge kommunen om tilskud gennem kommunens kultur- og fritidspulje. Per har hørt at 
Roskilde Sejlklub har modtaget 60.000,- til maling af deres klubhus, så mon ikke også vi kan få et fornuftigt 
tilskud, vi skal indsende ansøgning inden den 15. april, så det gør vi. 

Køkken: Det klarer koncernen Kirsten og Kirsten suverænt. 
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Bilag 5 - Beretning for Sejlerskolen for 2018 (v. Henrik Leidecker Jørgensen) 

Sejlerskolen har vist sig, igen, at være en god vej ind i klubben.  

2018 

Sejlerskolen har haft et godt år i 2018 og vi ser frem til 2019.  

I 2018 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 Claus Christiansen, 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, Y3 og Y1. 11 duelighed, 11 til Y3 og Y1 er i gang (8 mand) ... alle bestod. 

Anders har også stået for at transitionen til den nye uddannelsesstruktur, hvor ansvaret er lagt ud til private 
aktører, herunder Dansk Sejlunion. 

2019 

Ser vi ind i 2019 … mange elever fortsætter og der er allerede flere nye elever tilmeldt til praktisk sejlads. 
Anders overtager roret. 
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Bilag 6 - Beretning for Kapsejladsudvalg for 2018 

Onsdagssejladserne, som gennemføres sammen med Roskilde Sejlklub,  har været den største aktivitet i 
løbet af sæsonen.  

I år var der 11 tilmeldte både fra VSB, ud af  i alt 34 både. Vejret var med os for det meste, og der var dømt 
hygge på klubbens terrasse efter sejladserne. Grillen blev tændt og aftenssejladser blev diskuteret.  Som 
sædvanligt blev afslutning på forårssæsonen fejret ved en stor grillaften hos os, med tæt på 85 deltagere. En 
stor tak til de frivillige som hjalp med afviklingen af denne aften. 

VSB’s Klubmesterskab for 2018 skulle afvikles som en del af Jyllinge Open. Ideen med dette samarbejde er, 
at vi får et større felt at sejle med. Samtidig vil der blive afviklet både op/ned sejlads samt distancesejlads. 
Desværre var vejrguderne ikke med os. Den meget kraftige vind gjorde, at sejladserne ikke kunne 
gennemføres under optimale betingelser. Der blev derfor ikke fundet en klubmester for 2018.  

I 2019 vil der blive sejlet onsdagskapsejladser i maj – juni og august- september 

Der er kommet rigtig gang i finnjollerne i år. Fra et par aktive sejlere sidste år, er gruppen vokset til over 12 
stk. De planlægger en stævne, som skal afholdes i den sydlige del af Roskilde Fjord senere på sæsonen. 

For den kommende sæson skal der rettes opmærksomhed mod Isefjordkredsens kapsejladser. Sjælland 
Rundt på indersiden havde over 123 deltagende både. Tilmelding via Herslev Strands hjemmeside. Men der 
er andre gode sejladser rundt omkring i fjorden. Se mere på Isefjordkredsens hjemmeside og vores 
klubkalender. 
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Bilag 7 - Beretning for Sejladsudvalg for 2018 (v. Anders Hovmøller) 

I starten af sæsonen, var der arrangeret tur til Anholt. Der deltog 4 både fra Veddelev. Der var godt vejr (27 
grader) og live-musik samt festlige indslag. Der skal lyde en stor tak til de der deltog og var med til at gøre 
turen til en fantastisk tur. 

I år skal vi også til Anholt – og det sker under eventen: ”Sailing Anholt Festival”, som jeg er medarrangør af. 
Udover havnepenge, er det gratis at deltage. Og der vil igen i år være godt vejr, live-musik og festlige 
indslag. Så kridt danseskoene, puds romglasset og støv søkortet af. Datoen for arrangementet er d. 31. maj, 
1. og 2. juni. Invitation via klubben følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

I slutningen af sidste sæson, havde Inge og Jakob (Swing) arrangeret løvfaldstur til Lynæs, hvor der deltog 
7-8 både. En stor tak for dette flotte initiativ.  

I slutningen af denne sæson (oktober måned) vil der blive arrangeret tur til Holbæk (ny havn), hvor vi også 
håber på stort fremmøde. Mere information følger.  

Hvis der er nogen der sidder og overvejer en spændende tur, så lad os få den i kalenderen.   
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Bilag 8 - Beretning for Sponsorudvalg for 2018 (v. Anders Hovmøller) 

Klubben har fået sponsoreret en helt ny gasgrill fra Bauhaus, som har været i brug hver onsdag, hvor vi har 
sejlet kapsejlads. Tak til Per Hammel for dialog med Bauhaus. Klubben har også modtaget gavekort til 
Tempo både, som blev delt ud til Jyllinge Open. 
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Bilag 9 - Beretning for Autonome seniorer for 2018 (v. Stig Sandvang) 

Generelt: 

Gruppen blev startet under navnet VSB Autonome Seniorer den 3. november 2004. Da vi ikke kan forvente, 
at de omgivende virksomheder og institutioner kender ideen med navnet, har vi valgt at kalde os VSB’s 
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 52 ”gamle drenge”, der er medlemmer af VSBs Aktive 
Maritime Seniorer, som i oktober 2019 har eksisteret i 15 år 

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. 

Arbejdet med forårsrengøring og oprydning omkring klubhus, startede inden standerhejsningen, så der 
kunne være pænt og ryddeligt ved standerhejsningen i foråret 2018. 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. 

Ad B - Eksterne arrangementer: 

I 2018 gennemførte vi studieture til virksomheder, der er tilknyttet ”DET BLÅ DANMARK”. 
Status er, at vi indtil årsskiftet har gennemført i alt 106 besøg. Det kedelige ved situationen er, at det 
selvsagt bliver sværere og sværere at finde emner, så nu må vi se, hvad vi finder på. 

• Virksomhedsbesøg: Der er gennemført i alt er i 4 stk. interessante virksomhedsbesøg, med et 
gennemsnitligt antal deltagere på 19 mand. Vi har været gæster hos: 

o Fjordforbindelsen - Frederikssund 
o Isbryderen ”THORBJØRN” 
o Scandlines ”THYCHO BRAHE” færgen der et sejlende projekt ZERO EMISSION - og 
o Mærsk Supply ”INVENTOR” 

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 27. Ved 3 af møderne har vi hørt beretninger om: 

o Rederierne Ove Skov og ØK, 
o Sejlads over Atlanten og rundt i Caribien, og 
o Sejlads ved Nordøst Grønlands kyst, -- der endte med at skibet gik til. 

• Forårsfrokosttur til fremmed havn med 24 deltagere 
• ”Nytårskuren ” er årets festlige højdepunkt med damer, hvor der i 2018 deltog 59 mænd og kvinder. 
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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 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. Men dejligt at der stadig kommer nye til. 

NB.: 

Alle aktiviteter i og omkring VSB Autonome Seniorer hviler i sig selv. Hverken VSBs kasserer eller andre 
sponsorer er involveret. 

”Styregruppen for VSB Aktive Maritime Seniorer” 
(selvstyrende, - har nået skelsår og alder) 
v/ Frank, Jørgen, Klaus, Preben og Stig 
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Bilag 10 - Kassererens beretning for 2018 (v. Svend Erik Kristensen) 
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Bilag 11 - Driftsregnskab for 2018 
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Bilag 12 - Balance per 31.12.2018 
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Bilag 13 - Budget 2019/2020 

  

Budget- Budget-
Resultat forslag forslag

Indtægter: 2018 2019 2020

Medlemskontingenter: Seniorer 205.625 206.000       206.000       
Ungdom 900 1.000           1.000           
Juniorer 200 200               200               
Passive 7.125 8.000           8.000           
Senior sam 24.800 24.800         24.800         

Medlemskontingenter i alt: 238.650 240.000       240.000       

Ikke VSB'ere med vinteropbevaring 0 -                 -                

Landopbevaring af kølbåde 63.598
Kølbådsgebyr uden opbevaring 3.472
Sommeropbevaring 4.816
Jollepladser i havn 22.350
Jolle/trailerpladser på land - sommer 11.760
Jollepladser på land - vinter 8.640
Kapsejlads 2.750
Nøgle til slæbested 25.830 25.830,00 25.830,00
Servicegebyrer i alt 143.216 214.000,00 120.000,00

Indskud nye medlemmer. 8.699 8.000           8.000           

Roskilde Kommune, lokaletilskud, Havnens dag i alt 45.007 40.000         40.000         

Havneafgift 18.158 18.000         18.000         
Lejeindtægt klubhus 57.700 60.000         60.000         
Bidrag fra kajak- og surfklub samt Roskilde TRI 11.535 11.535         11.535         
Tilsyn VSL, havneanlæg mv. 15.000 15.000         15.000         
Udlejning af havnepladser 50.662 50.662         50.662         
Lejeindtægter i alt 153.055 155.197       155.197       

Salg af VSB bådstandere 1.423 1.423           1.423           

Elevgebyr, Sejlerskole 13.415 13.415         13.415         
Elevgebyr, Kapsejlads 0 -                -                
Indtægter undervisning i alt 13.415 13.415         13.415         

Sponsorstøtte, annonceindtægter mv. 19.700 19.700         19.700         

Diverse indtægter 1.502 1.502           1.502           

Indtægter i alt: 624.667 693.237       599.237       

Udgifter:
Løn og rengøring 135.141 140.000       140.000       
Drift klubhus 69.265 105.000       70.000         
Bestyrelse 14.502 15.000         15.000         
Administration 20.977 20.000         20.000         
Havneareal 40.423 80.000          40.000         
Pulje til aktivitetspleje 0 25.000         25.000         
Sejlerskoleudvalget 18.097 15.000         15.000         
Kapsejladsudvalget 5.259 4.000           4.000           
Bådelaugets kontingenter 40.312 41.000         41.000         
Klubarrangementer 11.947 25.000         25.000         
Hjemmesiden www.vsb.dk 432 500               500               
Renter og bidrag 9.684 4.000           4.000           
Diverse udgifter -1 500               500               
Udgifter i alt: 366.039 475.000       400.000       

Resultat af ordinær drift inkl. renter 258.628 218.237       199.237       

Afskrivninger og henlæggelser 109.000 109.000       109.000       

Resultat for perioden 149.628 109.237       90.237         

VSB – budgetforslag 2019 og 2020

N
ye servicegebyrer

N
ye servicegebyrer
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Bilag 14 - Ekstraordinære udgifter i budgettet for 2019 
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Bilag 15 - Forslag om ny gebyrstruktur 
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Bilag 16 - Præsentation i forbindelse med stormflodssikring 
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Bilag 17 - Forslag til stormflodssikring 

Stormflodsudvalget er nedsat af generalforsamling i 2018 og består af: 
Claus Christiansen, Lars Skjoldager Hansen og Piet Jansen. 

Stormflodsudvalget foreslår følgende løsning, som er en kombination af faste og flytbare installationer. 

Plantekummer eller væg. (Rød streg) 

Der foreslås, at der etableres faste plantekummer langs terrassen og op til starten af kæden ved indkørslen 
til servicekajen. 
Alternativ kan terrænet fra klubhuset og op til kæden hæves 20-30 cm ved pålægning af muldjord og 
tilsåning med græs, (se nærmere nedenfor) 
Kummerne kan have en åbning ved nordsiden af terrassen som kan lukkes med midlertidig væg ved 
højvande, alternativt med en flisebelagt rampe (ca. 30 cm) på begge sider. 

NOAQ væg. (Gul streg) 

Der indkøbes NOAQ-væg til at dække strækningen fra starten af plantekummerne (ved døren til værkstedet) 
og langs skipperstuen, forbi masteskuret og halvt op til døren på sydsiden af masteskuret. 
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Ekstra: 
 

- På bagsiden af plantekummer og NOAQ-væg skal etableres et par pumpebrønde, hvor der kan 
placeres dykpumper til at fjerne evt. gennemsivning af vand. 
 

- NOAQ-væggen kræver jævn flisebelægning. 
Da den nuværende flisebelægning består af mindre fliser, hvor vand vil kunne sive gennem 
mellemrummene mellem fliserne, foreslås det at der lægges en stribe fortovsfliser (80x52,5 cm 
fortovsfliser alle steder, hvor boxwall elementerne skal stå ( Den med gult markerede strækning). 
 

- På det grønne område nord for klubhuset hæves terrænet jævnt ved pålægning af muldjord (20-30 
cm) og såning af græs, således at topniveauet kommer op på 2,30 m. 
 
 
 

- Kotekort over VSB klubhus og og havneområdet. Klubhuset ligger med en sokkelhøjde på ca. 
2,00m, Toppen af bolværket i ca. 1,60m 

 
 
Økonomi: 
 

- Indkøb af 45 m Noaq-væk. ifølge. tilbud. kr. 53.538,- 
- Etablering af plantekummer og flisebelægning under NOAQ-væg anslås til ca. kr. 55.000,- 

 
 
Eksempel på plantekummer: 
 
IBF SB Palisader 
 

 
 
Plantekasserne kan f.eks. også udføres en lang kasse i trykimprægneret træ medjord og beplantning, f.eks. 
roser. 
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NOAQ-Væg: 
 
Evt. mere på: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bkVrHL23leo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Uz5xPutDpHs 
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Tegning af Klubhus med placering af opsat stormflodssikring er vedlagt som pdf. i bilag A.  
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Bilag 18 - Forslag til stormflodssikring, bilag A 
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Bilag 19 - Forslag om medlemskab af Danske Tursejlere 

Jeg vil gerne fremsætte et forslag til VSB's ordinære Generalforsamling i februar måned. 

Forslaget går ud på, at VSB som klub melder sig ind i "Danske Tursejlere", som er hjemmehørende i Nyborg. 

Medlemskabet koster p.t. kr. 360,00 for en sejlklub. Medlemskabet medfører så, at vores medlemmer kan 
tilmelde sig foreningen til en pris på kr. 345,00 mod normalt kr. 395,00 for enkelt medlemmer. 

I kontingentet er indeholdt en glimrende ansvarsforsikring, som vi jo alle skal have, når vi ligger i Veddelev 
Havn. 

Danske Tursejlere har samarbejde med Dansk Søassurance, som kan tilbyde en rimelig billig 
kaskoforsikring. 

Danske Tursejlere har et stort antal ankerbøjer, som man må anvende. 

Man får som medlem 3-4 årlige tidsskrifter med mange gode artikler m.m., og de arbejder også for bedre 
forhold for os sejlere på mange måder.  

Med venlig hilsen 
Leif Knudsen, ORION 
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Bilag 20 - Forslag om hjælper til indsamling af affald på Veddelev halvøen 

Valg af hjælper til indsamling af affald på Veddelev halvøen i år. Der bliver 2 indsamlinger i år - første gang 
d. 31/3 og næste gang i september måned. 

Begrundelsen for forslaget er, at jeg på sigt ønsker at overlade jobbet som koordinator af dette arbejde til en 
anden, da jeg må se i øjnene, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg bliver nødt til at stoppe på gr. af alder. ( 
bliver 85 her i foråret. ) Men foreløbig fortsætter jeg, men vil gerne have kørt min afløser i stilling, inden det 
er for sent, og jeg er selvfølgelig indforstået med at hjælpe vedkommende godt i gang.  

Med venlig hilsen 
Johannes Pedersen 
Tlf 4081 4408 


