
Referat for 5. bestyrelsesmøde 2022 i VSB – Side 1 af 3 
   
 

 

 
 

 
 

 

 

Referat for 5. bestyrelsesmøde 2022 i VSB 
Dato: Mandag den 27 juni 2022 

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

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

Fraværende: Martin Nielsen, MN  
Henrik Høj Pedersen, HHP 
 
 

  
  
Dagsorden: • Ny procedure for fadøls bestilling 

• Nyt fra Kassereren  
• Nyt fra Formanden 
• Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter 
• Eventuelt  
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• Ny fadøls 

procedure  
 

AT har lavet en ny procedure for bestilling af fadøl. Før skete 
bestilling/betaling igennem VSB, men nu sker bestilling og betaling 
direkte hos fadølsleverandøren. VSB betaler pant for 5 fustager således 
at hele pantproblematikken er ude af billedet. 
 
Ordningen træder i kraft fra og med den næste lejekontrakt som Søren 
Holmbom udsender. 
 
Det vil foregå således, at Søren sender vejledning til dem der ønsker at 
bruge fadølsanlægget sammen med lejekontrakten. De bestiller og 
betaler derefter selv forud direkte på Viby Fadølsudlejnings hjemmeside. 
 
Denne nye procedure vil lette belastningen på Lene, da hun slipper for at 
foretage betaling til leverandøren og samtidig sende regning og rykke for 
betaling til lejer af klubhuset. 
 

  
• Nyt fra Kassereren 2022 budget sendt til udvalgsformændene. Faktura for bestilte opgaver 

sendes direkte til udvalgsformændene som godkender, hvorefter AT 
afstemmer med bank/budget og sender til betaling via Lene. 
AT fremlagde udkast til en 5 års plan for budget/cash 
flow/investeringsniveau, således det bliver mere overskueligt, denne 
fremlægges på den ordinære generalforsamling i oktober. 
Leverandørliste og serviceaftaler er blevet gennemgået og ajourført.   

  
• Nyt fra Formanden Der er igangsat dialog med kommunen vedr. miljøstationen og 

affaldssortering. Intet nyt pt.  
  

• Gennemgang af 
udvalgene 

 

  
Havneudvalg Afventer status fra HHP  
  
Kapsejladsudvalg Forårsafslutning for VSB/RS onsdagssejlads forløb godt med 

grillpølser og fadøl. Overveje om man skulle lave slutlinje ud for 
Veddelev næste gang, så alle kommer ind på nogenlunde samme 
tid. 
 

Sejlerskoleudvalg Der holdes sommerferie. 
 

Jolle udvalg Der sejles meget, sommerferie afslutning sidst i juni. 
Køb af finnjolle til udlån er trukket tilbage, så godkendt beløb på 
10.000 kr. kan fjernes fra budgettet. 

  
Klubhusudvalg Ny procedure for bestilling/betaling af fadøl igangsat. 

Mulighed for at henvise til ny cateringleverandør i forbindelse med 
leje af klubhuset. Evt. muligheder og sponsor bidrag undersøges. 

  
Eventuelt Vores webmaster Claus bliver desværre nødt til at trække sig fra 

sine opgaver i et stykke tid. PJH undersøger mulige afløser til 
websiden. Henrik Leidecker Jørgensen har sagt ja til opgaven. 
Havneudvalget overtager planlægning af bådoptagning til oktober. 
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Dato for kommende 
bestyrelsesmøde 

Mandag den 29 august, kl. 19 i klubhuset 

 Derefter i 2022 den 26/9 – 31/10 – 28/11 
  
  
  

 

Bilag 1: Udestående opgaver 

 

Nr. Ansvarlig Opgave Status Budget 
 

HHP Nyt bom system til P-plads og 
slæbested. 

Indkalder til møde med 
udvalget. Forslag til 
ekstra ordinær GF. 

150.000 kr. tilbud  

 HHP Ny belægning ved mastekran Indkalder til møde med 
udvalget 

100.000 kr. godkendt på GF 

 HHP Riste til slæbested nordlig del Nyt tilbud modtaget og 
bestyrelsen godkendte. 

Igangsættes. 

15.000 kr. godkendt på GF,  

steget til 21.000 kr.  

 PJH Status på priser for udleje samt 
lokalt tilskud til kassereren 

?  

 Udvalgs- 

formænd 

Opdater udvalgsbeskrivelse og 
aktivitetsplan 

?  

 


