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Referat for 6. bestyrelsesmøde 2022 i VSB 
Dato: Mandag den 29. august 2022 

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

Anders Terkildsen, AT 
Henrik Høj Pedersen, HHP 
Martin Nielsen, MN  
Axel Pedersen, AMP (Referent) 
 

Fraværende: Anders Vognsen, AV 
Nina Tuxen, NT 
 
 

  
  
Dagsorden: • Leje af klubhuset, hvem og hvordan 

• Klipning af hegn 
• Nyt fra Kassereren  
• Nyt fra Formanden 
• Eventuelt  
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• Leje af klubhuset 
 

Strandvejens grundejere har ønsket at leje VSB’s klubhus til en 
sammenkomst. 
Bestyrelsen var enige om, at Frank Højer, der har bedt om at leje 
klubhuset, kan leje det til formålet som privatperson, men grundejerne 
på Strandvejen kan ikke – uanset om der er tale om en forening eller ej – 
låne klubhuset gratis. 
De foreninger, der har ret til at låne klubhuset gratis, er kendetegnet ved 
at være en del af Veddelev Grundejerforening, som har særlige aftaler 
med VSB, bl.a. fordi VG ejer en del af det areal, som udgør 
havneområdet. 
 

 
  
• Klipning af hæk Vi har modtaget et tilbud på klipning af hæk for i alt 10.500 kr. excl. 

moms. 
 Per fortalte, at der eksisterer en aftale om, at kommunen skal stå for 

opgaven, hvorfor vi i første omgang beder kommunen udføre opgaven 
  
• Nyt fra kassereren Anders T redegjorde for den aktuelle økonomiske status, dels i forhold til 

forrige års regnskab, dels i forhold til årets budget. 
 
Saldobalancerne for året indtil 31.07.22 viser følgende: 
 
Vi har en stigning i vores indtægter på 14.830 kr., hvilket primært 
skyldes højere lejeindtægter fra havnepladser. På samme tid sidste år 
havde vi modtaget ca. 20.000 kr. i sponsortilskud. De tilskud forventer vi 
også at modtage i år, bare lidt senere. 
 
På udgiftssiden ser vi en markant stigning i vores energi- og 
forbrugsudgifter på samlet set 15.700 kr., derudover har vi fået malet 
træværk på klubhuset til 32.000 kr. og afholdt regnskabsassistance for 
44.500 kr. Vi har sparet ca. 10.000 kr. på lønninger og 15.000 kr. på 
rengøring.  
 
Samlet set har vi et overskud på driften på 153.700 kr. i perioden. 
 
I forhold til forrige år og budget er der brugt flere penge på 

- Bogholderihjælp 
- Naturgas 
- El 

 
Samlet set tegner året til at føre til et dårligere resultat end forrige år og 
budgettet. 
Bestyrelsen var enige om, at vi må se hen mod en kontingentforhøjelse, 
som skal forelægges på den næste ordinære generalforsamling. 
 
Klubbens regnskaber indeholder en række hensættelser, som er 
vedtaget på tidligere generalforsamlinger. Formålet bag flere af disse 
hensættelser er ikke længere aktuelt, mens nye anskaffelse er blevet 
relevante. 
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Bestyrelsen besluttede derfor at forelægge den kommende ordinære 
generalforsamling for en revideret plan for hensættelser. I princippet skal 
de ikke-længere relevante hensættelser tilbageføres til driften, mens der 
kan hensættes beløb til nye formål – hvis der er flertal herfor på 
generalforsamlingen. 
 

Nyt fra formanden Formanden har været i dialog med kommunen om miljøstationen. 
 
 
Henrik redegjorde for det store antal opgaver han og andre skal 
varetage af Havneudvalget. 
 
Henrik tager sig selv af 

• Kranpladsen/Bomme/P-skilte - projekt gruppen mht Kranpladsen 
og Bomme + Skilte projektet er indkaldt til et møde. 

• TV info skærmene - er indkøbt men mangler at blive hængt op.. 
• Pladsfordelingen af havnepladser incl venteliste 
• Trailer både på land 
• Slæbested admin + de nye riste (projekt slæbested del 2.) 
• Båd optagningen/Båd isætningen (sammen med Lars) 

Følgende tager Martin sig af: 
• Joller i havn incl venteliste 
• Joller på land incl venteliste 

Følgende tager Anders m.f. sig af: 
• Buske trimning / arbejdsdage 
• Generelt arbejdsdage forår + efterår 

Følgende tager Per sig af:  
• Miljøstationen - korrespondancen med kommunen. 

Henrik er i særlig grad interesseret i at afgive opgaverne omkring 
- Jolle i havn 
- Jolle på land 

 
Martin erklærede sig parat til at overtage disse opgaver. Der var enighed 
om, at der var behov for en mere gennemsigtig tildeling af jollepladser 
på land. Evt. på grundlag af GPS-koordinater. 
 
Herudover er Henrik interesseret i at blive aflastet på arbejdet med at 
arrangere arbejdsdage. Bestyrelsen var enige om at spørge Anders V, 
om han kan overtage denne opgave.  
 

Eventuelt Intet at referere. 
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Dato for kommende 
bestyrelsesmøde 

Mandag den 26 september, kl. 19 i klubhuset 

 Derefter i 2022 den 31/10 og 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 

?  

 


