
 
 
Kære alle i VSB, 
  
Så lukkede vi sæson 2022 og tog standeren ned. Tak til alle fremmødte for en hyggelig eftermiddag i solen. 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle de frivillige, der også i 2022 sæsonen har bidraget til en 
forrygende sejlsæson og et godt klubliv. 
  
2022 sæson  
Generelt har 2022 været et godt sejler år og medlemmer fra VSB har været godt omkring både i fjorden og 
rundt i Danmark og nabolande. Det var skønt i sommer at møde så mange nye sejlere og sejlfamilier og det 
lover godt for sejlsportens fremtid - selvom der var dage og havne der var godt overfyldte. 
  
Vores sejlerskole har haft en god sæson med 18 elever og flere har afsluttet med en praktisk prøve på 
fornemste vis. Tusind tak til vores flittige instruktører, for at gøre dette muligt. 
  
2022 er også året hvor vores Finn jolle sejlere klarede sig flottere end nogensinde ved DM. Hans Tønder er 
således både danmarks- og klubmester. Vi ønsker særligt Hans stort tillykke men også tillykke til de øvrige 
Finn sejlere for deres engagement og placeringer. 
 

  
  
Igennem sommeren har vores havn været flittigt brugt af os selv, gæste sejlere, surfere, kitesurfere, 
kajakker, svømmere og badegæster. Det er skønt med højt aktivitetsniveau, om end det på visse dage 
lægger pres på vores arealer og parkeringsmuligheder.  
 
Kassererens hjørne  
Vores overordnede mål har været at finde balancen mellem at bevare formuen i klubben, have råd til at 
holde et højt vedligeholdsniveau på bygninger og arealer og samtidigt løbende kunne investere i nye 
initiativer. Vi har ikke lagt os fast på noget niveau med hensyn til formuen, men vil komme med et forslag til 
generalforsamlingen i form af en 5 års plan der tager hensyn til det overskud vi forventeligt kan generere 
og de investeringer vi måtte ønske at foretage.  
  



Det er vores opfattelse, at det vil være nødvendigt, at sikre at vores indtægter i klubben minimum følger 
med inflationen, og med de stigninger vi ser i vores energiomkostninger etc.  kan det sikkert ikke overraske 
nogen, at vi bliver nødt til at varsle moderate stigninger i takster og gebyrer. Vi vil dog også gerne 
understrege at udgangspunktet er positivt idet vi fortsat har en stærk økonomi i klubben og et godt 
indtægtsgrundlag fra vores forskellige aktiviteter. 
  
Vi glæder os til at drøfte muligheder på generalforsamlingen i 2023.  
  
Klubhuset 
De stigende priser til gas og el belaster også vores økonomi i klubben. Vi har derfor besluttet at reducere 
varme og elforbrug til et minimum. Vi ønsker, at klubhuset skal være åbent for medlemmerne og til 
klubaktiviteter. I den anledning kan det blive nødvendigt at tage varmt tøj på får I er på besøg i klubben. Vi 
har samtidig indført et mindre ekstra “varme gebyr” ved leje af klubhuset. 
  
Mange har talt om stigende antal rotter på havnen og omkring klubhuset. Iflg. Kiltin tyder det på at det 
også kan være vandrotter/mosegrise, som er en gnaver. Under alle omstændigheder må vi have undersøgt 
problemet, og der kan ikke herske tvivl om, at rotter skal bekæmpes. Vi er fuldt opmærksomme og er i 
dialog med kommune om bekæmpelse. Vi kan alle hjælpe ved ikke at efterlade madrester mv i vores 
skraldespande omkring huset. 
 
Vi har i tillæg modtaget forslag fra medlem i VSB om opgradering af vores sejlerstue. Dette oplæg vil vi 
færdiggøre og tage med på generalforsamlingen i 2023. 
  
Havnen 
Vi er glade for at se vores nye, fine maste kran er kommet på plads og er taget i brug. Tak til VSL for et godt 
samarbejde om at få dette på plads. 

                                                                   
 
Rist til sikring af den sydlige del af slæbested er på vej og vi sætter snarest vores nye digitale infoskærme 
op. 
  
 
 



 
Bestyrelsens planer for de kommende måneder 
Mange har spurgt os om vi er gået i stå i forhold til alle de gode ideer, der kom frem på vores 
visionsarbejde. Svaret er klart nej, men det er klart at vi på vores generalforsamling fik noget feed back på 
visse dele som vi må arbejde videre med. 
  
Frem mod generalforsamlingen vil vi, have fokus på at  

A. Udarbejde et forslag til forbedring af trafikforhold på havnen. Der er nedsat et udvalg, som 
arbejder med dette og som vil præsentere forslag til generalforsamlingen i 2023. 

B. Udarbejde en økonomiplan for de kommende 5 år. 
C. Få etableret en bæredygtig affaldsordning med kommunen. Der er behov for at finde en anden 

løsning end den nuværende. Vi har møde med kommunen den kommende uge. 
D. Sikre at vi har nødvendig rottebekæmpelse. 

  
Hertil kommer at vi vil se på, hvordan vi kan støtte og sikre flere sociale arrangementer i klubben. Sidder du 
med en ide på dette område, så hører vi det gerne 
  
Til sidst vil vi i bestyrelsen gerne takke for alle de ideer og den feedback I sender os.  Det er gennem 
dialoger og iderigdom vi i fællesskab skaber og udvikler vores klub. 
  
Mange sejlerhilsner 
Bestyrelsen 
 
 
 

                            


