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Referat for 2. bestyrelsesmøde 2023 i VSB 

Dato: Mandag den 13 februar 2023 
 

Sted: VSB-klubhus 
  
Deltagere: Anders Vognsen, AV 

Anders Terkildsen, AT  
Axel Pedersen, AMP  
Nina Tuxen, NTU (Referent) 
 
 

Fraværende: Henrik Høj Pedersen, HHP  
Martin Nielsen, MN 
Per Juel Hansen, PJH 

  
  
Dagsorden: • Referat fra sidst 

• Opfølgning på aktivitetslisten 

• Nyt fra formanden 

• Nyt fra Kassereren 

• Opdatering fra udvalgene 

• Generalforsamling 2023  
a) Gennemgang af dagsorden. 
b) Indkomne forslag 
c) Regnskab 2022 og budget 2023 
d) Praktik 

• Eventuelt  
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Referat fra sidst 
 
Opfølgning på  
Aktivitetslisen 
 
 
Nyt fra formanden  
 
 

Godkendt 
 
 
Mange punkter er afsluttet og god fremdrift i de udestående. Se 
vedhæftet opdateret liste. 
 
Trafikforhold og skiltnings muligheder er klar til fremvisning på GF. 
 
Miljøstation er nedlagt, og der opstilles affaldssortering i 4 forskellige 
enheder, samme som Jyllinge, Herslev og Roskilde. Der skal aftales 
belægning/hegn mm. 
Aftale om tømning er på plads. VSL og VSB udarbejder ny affaldsplan. 
 
Havnefoged kontoret er ryddet op og arbejdsforhold gennemgået. 
 

Nyt fra kassereren Regnskab 2022 færdigt og godkendt. 
Gennemgang af budget 2023, gebyrstigninger gennemgået, og forslag til 
kontingent stigning for 2024. 
5 års plan fremlagt således at kassebeholdning svarer til et års udgifter. 
 

Generalforsamling 
2023 

Onsdag den 15 marts 2023 
Dagsorden gennemgået og bilag udsendes senest 27/2.  
Bilag er driftsregnskab, balance og budget skal være klar og godkendt 
senest 26/2 
Formanden fremlægger beretning for 2022 samt planer for den 
kommende periode for alle udvalgene. Input/beretninger sendes til 
formanden. 
2 forslag modtaget som fremlægges. 

  
  
Eventuelt 
 
 

Bestyrelsen har verificeret aftalen om at Anders V indtræder i VSL 

bestyrelsen. Herefter er VSB repræsenteret af Nina og Anders V indtil 

generalforsamlingen. 

Arrangement – der er planlagt en klubaften den 28 februar med foredrag 
af Stig Sandvang. NTU har styr på det praktiske. 

   
   
   
 
Dato for kommende 
bestyrelsesmøder 

 
Mandag den 6 marts, kl. 19 i klubhuset 

 

   
 


