
Referat for 4. bestyrelsesmøde 2022 i VSB – Side 1 af 3 
   
 

 

 
 

 
 

 

 

Referat for 4. bestyrelsesmøde 2022 i VSB 

Dato: Mandag den 23. maj 2022 
 

Sted: VSB-klubhus 
  
Deltagere: Per Juel Hansen, PJH  

Anders Vognsen, AV 
Anders Terkildsen, AT 
Henrik Høj Pedersen, HHP 
Axel Pedersen, AP 
Nina Tuxen, NT (referent) 
 

Fraværende: Martin Nielsen, MN  
 

  
  
Dagsorden:  Vores mailadresser skal checkes og vi skal sikre hvem der er 

ankerperson  
 Kort opdatering på kalender på hjemmesiden. 
 Aktivitetsdag- dato, praktik og aktivitetsoversigt. 
 Udmelding om ekstraordinær GF - og beslutning 
 Oplæg til en oversigt over punkter som igangsættes/prioriteres, 

beslutningsoplæg/økonomi og samt status. 
 Nyt fra Kassereren  
 Nyt fra Formanden 
 Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter 
 Eventuelt  
 Punkter til kommende bestyrelsesmøde 
 Dato for kommende bestyrelsesmøde 
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 Mailadresser Mailadresserne blev gennemgået.  
Sekretæren sættes på kalender@vsb.dk  
Kassereren slettes på VSB@VSB.dk og formanden tilføjes.  
Klubhus formand tilføjes klushus@vsb.dk . NT sørger for dette. 
 

 Hjemmeside 
kalender  

 

AV sørger for kalender opdatering med webmasteren. 

 Aktivitetsdag  
 

HHP udsender invitation til fælles dag for at flytte stativer på plads og en 
aktivitetsdag til almen oprydning på havnen, inkl. Pølser & øl. 
  

 Ekstra ordinær 
generalforsamling 

Afholdes den 9/10 sammen med ”Stander ned” med indtil videre 2 
forslag. Vedtægtsændring og havneudvalgets forslag vedr. bom. 
NT får info på hjemmesiden.  

  
 Projekter/opgaver Der skal laves en oversigt over opgaver/projekter som igangsættes, 

prioritering, økonomi og status. NT laver udkast. 
  

 Nyt fra Kassereren AT fremlagde den nye struktur for økonomiudvalget og en gennemgang 
af kontoplan, budget til udvalgsformænd og godkendelses procedurer til 
bogholderen. Firma/Service/telefon aftaler ville blive opdateret. AT 
sender referat af dette.  AT vil lave udkast til 5 års plan til næste møde.  

  
 Nyt fra Formanden PJH laver status på priser for udleje samt lokal tilskud ordning til 

kassereren. 
  

 Gennemgang af 
udvalgene 

 

  
Havneudvalg HHP fremlagde gennemgang af planlagte møde med 

havnefogedteamet vedr. prioritering af arbejdsopgaver, plan for 
oprydning, frie pladser i jollehavnen, og der laves ny liste over leje 
pladser. 
Der indkaldes til møde med udvalget vedr. belægningsprojektet ved 
mastekranen og nyt bom system. Der skal laves oplæg til den ekstra 
ordinær generalforsamling vedr. bom projektet, muligheder og 
økonomi/budget. 

 Riste til slæbestedet på nordsiden, her er godkendt budget og første 
tilbud på 15.000 kr., men der er kommet prisstigning til 21.000 kr., 
hvis vi selv bore dem fast i betonunderlaget. Bestyrelsen godkendte 
det nye tilbud. 

Kapsejladsudvalg Stort fremmøde til kapsejlads og grill bagefter for både Finnjollerne 
og onsdagssejlads med RS. 

Sejlerskoleudvalg 4 hold i gang med praktisk sejlads. 
Klubhusudvalg Der er modtaget ønske om komfur/opvaskemaskine til Skipperstuen. 

Det tages med som forslag med budget til næste generalforsamling. 
Udhæng trænger til maling, der er indhentet tilbud via Preben. AP 
igangsættes i henhold til budgettet. 

  
Eventuelt Nyhedsbrev til udsendelse i juni, indlæg/forslag/ideer til bestyrelsen 

senest den 10. juni.  
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Punkter til 
kommende 
bestyrelsesmøde 

Tour de France den 2/7 – opfordring til at pynte bådene i havnen? 
Hvert udvalg får opdateret udvalgsbeskrivelsen og aktivitetsplan for 
året. 

  
Dato for kommende 
bestyrelsesmøde 

Mandag den 27 juni, kl. 19 i klubhuset 

 Derefter den 29/8 – 26/9 – 31/10 – 28/11 
  
  
  

 


