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Referat for 5. bestyrelsesmøde 2021 i VSB 

Dato: Mandag den 9 august 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 udestående opgaver 

2. Valg af Kasserer 
3. Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter 
4. Eventuelt 
5. Punkter og dato for kommende bestyrelsesmøder 
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Referat:  
  

Gennemgang af 
udestående opgaver 
 

 bilag 1.  

  
 Valg af ny kasserer  Jesper Speth har accepteret at påtage sig rollen som kasserer med 

hjælp fra medlemsadministratoren og de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 

  
  

 Gennemgang af 
udvalgene – planer 
og aktiviteter 

Havneudvalg – HHP 
 Udbedring af slæbestedet. Elefant ristene er på vej og vil snart blive 

lagt i. Claus vil følge op på dette. 
 Bådoptagning er bestilt og der afventes bekræftelse fra 

vognmanden på datoerne. Der er planlagt 2 dage til de store både 
og 3 dage til de mindre. 

 Ny belægning foran kranen undersøges og der indhentes tilbud. 
 Nye små transportvogne ønskes, er indkøbt af VSL. 
 Kuverter til gæstesejler bliver printet in house pt. For dyrt at få 

printet hos trykkeren. 
 Forslag mht. opbevaring af finnjolle trailerne er, et begrænset antal 

kan stå på et afgrænset område, hvor der i dag er både kirkegård. 
Det skal undersøges og godkendes af kommunen. 

 Havnefogeden og assistenter ønsker en jakke/vest, så folk ved, 
hvem de skal henvende sig til. 

 P-forhold på havnen skal tydeliggøres, hvor og til hvem. 
 Ventelisten og reglerne for jolleplads på land og vand bliver ikke 

helt fulgt, så der skal igangsættes en proces for hvilke regler der er 
og hvorledes de skal effektueres.  

 Ønske om flere vandslangepladser på kajerne, dette tages med 
VSL. 

 Forslag til ekstra P-plads til Surferne, udlægning af måtter på 
græsset ved deres hus. Det skal godkendes af kommunen, men i 
første omgang skal der tages en dialog med Surferne. 

 Der skal igangsættes et projekt med ny kæde ved slæbestedet og 
kranen. 

 Renovation af affalds sortering og container indhegning. Møde med 
havnefogeden herom den 27/8, kl. 10, hvis nogen har lyst. 

 Udvidelse/udnyttelse af Sydhavns bassinet, hvad er vores 
strategi/vision. Vi skal have en dialog med VSL om fremtiden om 
dette. AV laver oplæg og starter dialog som kan fremlægges på 
næste års generalforsamlinger. 

Sejlerskolen – JS 
 Der skal i efteråret indkøbes en ny skolebåd, da H-båden er i dårlig 

stand. Alle er velkommen til at komme med forslag.  
 Der skal findes nye/ekstra instruktører til 2022 sæsonen, pt. er der 

kun 3.  
 Svært at finde information om sejlerskolen, undervisning mm. skal 

struktureres på hjemmesiden og Facebook samt i klubmodulet. 
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Kapsejladsudvalg – AV 
 Der er afholdt møde med Normann fra RS om fremtidigt 

samarbejde i forbindelse med kapsejladser, stævner – og dommer 
grej, meget positivt. Afventer møde i VSB-kapsejlads udvalg og RS. 

 Der afholdes flæskecup med finnjollerne den 9/10-21. 
 Der arbejdes på et to dagsarrangement i 2022 og DM i 2023. 
 Tilmelding til ”Manage to sail” for nemmere administration af 

tilmeldinger mm. ifm. Stævner. 
 Der arbejdes på at booste Facebook siden og interessen. 
Jolleudvalg – MN 

 Der sejles finnjolle kapsejlads hver tirsdag. 
 Stor interesse for finnjoller 
 Ejerskab af RIB/dommerbåd skal afklares – VSB? 
 Søge fonde til finansiering af denne. 

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

status. 
Arrangement udvalg – PJH 
 Afventer udvikling mht. Covid-19 
Klubhus og køkkenudvalg – PDM 
 Stadig udestående små opgaver pga. Covid-19 
 Nye bænke/borde leveres i starten af september 
 Der er indhentet tilbud på opsætning af markise i stedet for 

parasoller. Enighed om at det var den bedste løsning. Skal med på 
prioritetslisten over indkøb under indeværende budget. 

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, Claus har været 

i gang med dette, status undersøges. 
 Evt. nedsætte et annonceudvalg. 
 

 Eventuelt   
  
 Punkter til næste 

bestyrelsesmøde 
 Gennemgang af sammenhæng med VSB & VSL’s forretningsgange 
 Aktivitets/Prioritetsliste over ønsker 
 Budget 2021/2022 og indkøb i forhold til prioritetslisten. 
 Udkast til nyhedsbrev skabelon til hjemmeside og Facebook. 

  
 Datoer for 

kommende 
bestyrelsesmøder 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mandag den 20/9-2021, kl. 19.00 i Klubhuset 
. 
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Bilag 1: Udestående opgaver 

Nr. Ansvarlig Opgave Status 

100 
 

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

09.08.2021: status undersøge med 
CH.  

209 JS Ny sejlbåd til sejlerskolen 18.06.2019:Der skal undersøges 
mulighederne og under hvilke 
forudsætninger. 

210 CH 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. 

08.10.2019 Der holdes øje med 
mulighederne. 

 


