Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2014

godkendt 31.03.2014

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Søren Fanø, Leif Møller-Hansen, Karsten
Hartmann-Sørensen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 24. februar 2014
Godkendt
3. Bordet rundt
- Søren F. orienterede om mødet med vinterbaderne. Foreningen har 25 medlemmer. Bestyrelsen
besluttede, at Gert og Søren F. i god tid inden vintersæsonen skal udarbejde et tilbud til
vinterbadeklubben, som bl.a. vil indeholde et forslag til kontingent for anvendelse af YF's
faciliteter. Vinterbaderne har oplyst, at de ikke ønsker at anvende saunaen.
- Gert oplyste, at der endnu ikke er modtaget reaktioner på salgsopslaget for Yngling 39. Det er
hensigten på længere sigt at afvikle YF's Yngling-flåde. Konkrete forslag til satsning på en
alternativ bådtype foreligger ikke.
- Gert og Peter havde den 10.3.2014 haft møde med Codan, hvor formålet bl.a. havde været at
afdække forsikringsdækning på områder, hvor YF ikke havde tilstrækkelig dækning gennem de
eksisterende forsikringspolicer. Der vil være behov for visse tilpasninger af policerne, risikoforhold
vedrørende kranen vil i den forbindelse blive undersøgt nøjere.
- Peter var i gang med at indhente tilbud på den udendørs brandtrappe ved terrassen på nordsiden af
huset.
4. Regnskabet for 2013
- Gert redegjorde for det fremsendte regnskab for 2013, som blev godkendt. Kassereren (Per) vil på
generalforsamlingen gennemgå og redegøre for 2013 regnskabet. Bestyrelse vil foreslå, at der
hensættes kr. 50.000 til en ”Husrenoveringsfond”, især med henblik på at foretage energibesparende
renoveringer fokuseret om en mere økonomisk opvarmning.
5. Budget for 2014
- Gert gennemgik kort det fremsendte budget, som bestyrelsen godkendte. Gert vil på
generalforsamlingen redegøre for bestyrelses forslag til budget for 2014.
6. Status vedrørende havneprojektet
- Gert gennemgik budget og regnskab for havneprojektet, der fortsat trods ekstraregninger ligger
inden for det godkendte budget. De uforudsete ekstraarbejder har kunnet finansieres inden for den
budgetterede ramme for uforudsete udgifter. Det forventes, at CC Design vil kunne afslutte de
resterende opgaver inden den 15. april 2014. Y-bommene vil blive leveret i slutningen af marts. Der
vil blive indkaldt til et orienteringsmøde om havnen den 24. marts 2014. Karsten H. har udarbejdet
en detaljeret plan for bådenes placering, hvor motorbådene samles på midterbroens vestside efter
længde og bredde. Sejlbådene vil ligeledes blive placeret efter størrelse. Både af samme type
placeres samlet.

7. Eventuelt
Ingen emner
Mødet slut 22.15
Kommende møder:
8. april, efter generalforsamlingen

