Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 18.11.2013

Godkendt 16.12.2013

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Søren Fanø, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten
Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling, Karsten Hartmann Sørensen, Leif Møller-Hansen
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2013
Godkendt
3. Status på havneprojektet
Den 12.11.2013 påbegyndte entreprenøren nedtagning af broer og fortøjningspæle. Forinden var
havneområdet blevet ryddet for både i henhold til den udarbejdede plan. Såfremt vejret ikke stiller
sig hindrende i vejen i form af lave kuldegrader med tyk is, forventes arbejdet med etablering af det
nye broanlæg at kunne afsluttes inden udgangen af januar 2014.
4. Bordet rundt
- Søren arbejder med et nyt design til YF's hjemmesides forside, hvor der vil være links til Twitter
og Facebook.
- Per orienterede om økonomisituationen med udgangspunkt i en periodeopgørelse pr. 18.11.2013.
Der er blevet ryddet godt op i posten skyldige kontingenter efter en målrettet indsats.
- I forbindelse med standerhejsning 2014 vil der bliv arrangeret forskellige aktiviteter med henblik
på at takke kommune, fonde m.fl. Aktiviteterne skal også have en karakter, som vil kunne fremme
medlemsrekrutteringen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Gert, Karsten H. og Claus
Thomsen (Bådejerlauget)
5. Budget for 2014
Bestyrelsen vil arbejde videre på at få udviklet regnskabsrutiner, der kan give bestyrelsen et godt
værktøj til at få bedre overblik over økonomiudviklingen hen over regnskabsåret. Bestyrelsens
anmodning til udvalgene om at indsende forslag til budget for 2014 havde endnu ikke resulteret i
forslag. Udvalgene vil blive rykket.
6. Henvendelse fra Vinterbadeklubben Furesø
Det blev aftalt, at Gert og Søren Fanø skulle følge op på en henvendelse fra Vinterbadeklubben
Furesø vedrørende klubbens ønske om at få adgang til YF's faciliteter.
7. Medlemshvervning og kontingentprincipper
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at få forenklet administrationen af
kontingentindbetalinger bl.a. set i lyset af de krav, som bl.a. kommunen stiller til de kontingenter,
som udløser tilskud. Arbejdsgruppens medlemmer: Gert, Ilene, Per Svensson og Per Balle.
8. Eventuelt
- Bestyrelsens bemanding: Søren B. og Leif har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen i
forbindelse med den kommende generalforsamling. Følgende er på valg: Peter, Per og Niels. Gert
fik tilslutning til at foreslå generalforsamlingen, at den nye bestyrelse vil bestå af 7 medlemmer i
stede for de nuværende 9. Det reducerede antal er i overensstemmelse med vedtægterne.
- Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at revidere sejladsreglementet.

Arbejdsgruppens medlemmer: Gert, Peter og Leif.
- Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at revidere havnereglementet.
Arbejdsgruppens medlemmer: Gert, Peter og Carsten.
Mødet slut 21.30
Kommende møder: 16. december, 20. januar, 24. februar

