Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 14. september 2009 kl. 19.00.
Deltagere:

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer (deltog ikke under punkt 4-6)
Henrik Brendstrup
Hans Saustrup Kristensen
Niels Hansen
Sven Koefoed-Hansen
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

Fraværende: Finn Sørensen

1. Justering af opgavefordelingen i bestyrelsen
Fordelingen af opgaver blev justeret, som følge af Pers udtræden af bestyrelsen. Der var tilfredshed
med at Per fremover stadig varetager en række opgaver for klubben, nu med reference til relevant
bestyrelsesmedlem.
På baggrund af en snak om hjemmesiden blev det aftalt, at sekretæren indkalder til møde i
”medlemsinformationsudvalget” med det formål at se på klubbens kommunikation med
medlemmerne generelt (YF 2015) og forbedring af hjemmesiden mere specifikt.

2. Økonomi
Klubbens aktier er solgt for 30.000 kr., hvilket giver en fortjeneste på 25.000 kr.
Kontingentrestancerne er nu nede på cirka 37.000 kr. og kassereren forventer, at vi får mindst
halvdelen hjem.
Regnskabet for perioden januar – august 2009 gav ikke anledning til yderligere kommentarer.
Kassereren testede nogle ideer til dispositionsregler og fuldmagter i banken. Bestyrelsen får senere
et beslutningsoplæg.

3. Standernedhaling
Det blev drøftet, hvordan klubben ved standernedhalingen mere formelt kan fejre medlemmer med
podieresultater (medaljer ved VM-EM-NM-DM), bestået førerprøve, duelighedsbevis. Sven og
Sune arbejder videre med opgaven med det mål at være klar til 24. oktober. Niels tager sig af
sejlerskolelever (Bevis, førernål, tale).
Kassereren gik efter dette punkt.

4. Soling i Vedbæk
Der har været en god belægning på båden i udstationeringsperioden og mange har udtrykt
tilfredshed med ordningen. Forsøget skal nu evalueres, inden der kan tages stilling til, om vi skal
gentage ordningen i 2010.

5. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Forsikring for bestyrelsesansvar er tegnet og bestyrelsesmedlemmerne har modtaget materialet. Der
arbejdes på at færdiggøre oversigten over alle klubbens forsikringer inkl. en bådliste med
værdiansættelser.
Koordineringsudvalget har udpeget Peter Salskov som motoransvarlig.
Der skal også udpeges en traileransvarlig. Sven tager sig af det.
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6. Andre emner
Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan få en mere systematiseret vedligeholdelse af klubbens både
uden at der dog blev konkluderet.
Navigationsundervisningen starter 20. oktober og sejlerskolen vil holde kontakt med lærer og
holdet.
Triton er søsat og sejlklar med forsinkelse på grund af uforudsete, men nødvendige reparationer.
Der er Hus- og havnedag den 27. september.
De enkelte medlemmer orienterede om, hvilke artikler de havde i gang til det kommende nummer af
Furesø Nyt.
Næste møde 12. oktober 2009 kl. 19.
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