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Referat for 7. bestyrelsesmøde 2022 i VSB 
Dato: Mandag den 26 september 2022 

 
Sted: VSB-klubhus 
  
Deltagere: Anders Terkildsen, AT 

Henrik Høj Pedersen, HHP 
Axel Pedersen, AMP  
Nina Tuxen, NTU (Referent) 
 

Fraværende: Anders Vognsen, AV 
Martin Nielsen, MN 
 

  
  
Dagsorden: • Stander ned den 9/10 

• Udvidet bestyrelsesmøde den 5/11 
• Nyt fra Kassereren  
• Nyt fra Formanden 
• Gennemgang af udvalgene – planer og aktiviteter 
• Status på udestående opgaver 
• Eventuelt  
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• Stander ned 
 

NTU tager kontakt med Leif vedr. pølser, fadøl mm. 
HHP tjekker med Eiler vedr. kanon og krudt. 

 
  
• Udvidet bestyrelses 

Møde  
NTU igangsætter planlægning med invitationer til bestyrelse, 
udvalgsformænd og havnefogeder inkl. Samlever. Finder menu mm. 
Budget som sidste år ca. 6.000 kr. 

  
  
• Nyt fra kassereren På indtægtssiden ligger vi med udgangen af august 16.000 kr. over 

sidste år. Det er dog ca. 3.000 kr. under budget, hvilket primært skyldes 
at vores sponsorindtægter ikke er fuldt indbetalt endnu. 
 
På udgiftssiden slår de højere energiudgifter kraftigt igennem, og vi har 
derudover udgifter til bogføring og kapsejlads, samt vedligehold af 
klubhus. Derfor er vores udgifter ca. 90.000 kr. højere end sidste år. 
 
Vi har besluttet at indføre et energitillæg på leje af klubhus på 300 kr. og 
ser også på andre energibesparende tiltag. 
 
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 et kontingent og 
gebyrforhøjelse, som skal forelægges på den næste ordinære 
generalforsamling. 
 
 

Nyt fra formanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havneudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV er konstitueret som formand, da PJH må trækker sig midlertidigt pga. 
sygdom. 
HHP indtræder i VSL bestyrelse 
NTU hjælper til i arrangementsudvalget 
 
Ingen negative tilbagemeldinger hørt/modtaget vedr. aflysning af 
ekstraordinær GF. 
 
Lokaletilskud og erklæring om indhentelses af børneattester 2023. 
AMP tager kontakt til PJH som stod for det til 2022. 
 
PJH afventer tilbagemelding fra kommunen om miljøstationen. 
 
 
Der er indkøbt riste til slæbestedet del 2. afventer levering og montering. 
Der er holdt møde mht. kranpladsen, der iværksætter undersøgelse af 
undergrunden og muligheder. 
Ikke mange tilmeldte til bådoptagning, har kun været på hjemmesiden. 
HHP sender reminder og info ud på mail, inkl. Priser. 
Rotter på havnen, der er sat fælder op og havnefogeden har taget fat i 
rottefængeren for at se på omfanget og andre muligheder. Evt. udskifte 
skraldespanden med faste plast container som rotterne ikke kan kravle 
op i. 
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Klubhusudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorer 

Trimning af hegn langs nedkørsel til havnen. Bestyrelsen vedtog at 
igangsætte dette med eksternt firma iht. Tilbud, da det skal gøres nu og 
der ikke tid til aktivitetsdag pt. pga. bådoptagning.  
 
 
Stigende gas og varmeforbrug udgifter til vinter. 
AMP kontakter Leif ifm. Hans forslag til at sætte det hele på minimum og 
have en ”varmevagt”, bestyrelsen støtter dette forslag. 
 
Bestyrelsen ønsker ikke at lukke klubhuset for arrangementer i 
vinterhalvåret, men at tage et midlertidigt gebyr på 300 kr. fra 1 oktober 
til 1 april. AT tjekker med Søren hvor mange der har booket klubhuset i 
denne periode og hvorledes vi kan gøre dem opmærksomme på dette 
gebyr, samt sætter info på hjemmesiden. 
 
Disse skal rykkes for indbetaling af deres sponsor rater. MN 
igangsætter. 
 
 

Eventuelt Desværre ingen som har mulighed for at deltage til Klubkonferencen den 
11—12 november. 
FLID efterårsmesse – måske vil havnefoged Eiler deltage. 
 

    
Dato for kommende 
bestyrelsesmøde 

Mandag den 31 oktober, kl. 19 i klubhuset   

 Sidste bestyrelsesmøde i 2022 bliver den 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 

?  

 


