Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2014

Godkendt 30.6.2014

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Karsten Hartmann-Sørensen, Peter SalskovIversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: ingen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af udkast til referat af bestyrelsesmøde 12.5.2014
Godkendt
3. Status for havneprojektet
-Redningsstiger og badestige vil blive monteret inden udgangen af juni 2014.
-Arbejdet med monteringen af fenderlisterne til Y-bommene er påbegyndt. Fenderlisterne til
klubbådene vil blive monteret inden udgangen af juni. Bestyrelsen vil opfordre de private bådejer til
snarest muligt at montere deres fenderlister.
Økonomi: Alle opgaver vedrørende kontrakten med CC Design er afsluttet. Der forventes ikke at
skulle afholdes større udgifter til de øvrige opgaver udover flisebelægning ved kranen samt flytning
af benzin/materielskab.
-Der vil være behov for fortsatte henlæggelser til renovering af hus og havn. Vedr. havnen er det
navnlig en forudseelig udskiftning af kajvægge.
4. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
-Havnereglementet: 2 udkast til et nyt havnereglement forventes at være klart i begyndelsen af juli
2014. Efter behandling i bestyrelsen vil udkastet blive sendt til høring i Bådejerlauget
-Peter vil tage initiativ til at få udskiftet de revnede ruder i klubhuset. Han vil være tovholder på
bestyrelsens beslutning om at få et(stort, elegant) navneskilt på gavlen af klubhuset samt ved
vejbommen.
-Det blev besluttet at etablere udendørs bevægelsessensorer til styring af belysningen omkring
huset.
-Skolers benyttelse af YF's faciliteter som led i undervisningen: Gert oplyste, at der var tradition for
at imødekomme anmodninger fra skoleklasser, der ønskede at tilbringe en dag ved og på søen.
Skolerne og/eller Dansk Sejlunion skal dække omkostninger til instruktører og benzinforbrug. Ilene
Eriksen er kontaktperson og ansvarlig for disse aktiviteter.
5. Økonomi
-Per orienterede om økonomien på basis at de første fire måneder af regnskabsåret. Det var endnu
for tidligt at konkludere på resultatet for første halvår.
6. Ansøgning fra USU om køb af 2 følgebåde
USU havde fremsendt en ansøgning til bestyrelsen om bemyndigelse til at indlede søgning af
midler til anskaffelse at to nye følgebåde. Den samlede udgift vil være i størrelsesordenen kr.
300.000. Den eventuelle nyanskaffelse vil medføre en årlig driftmæssig merudgift til forsikringer. I
forbindelse med eventuel anskaffelse af to nye følgebåde, vil en af de eksisterende følgebåde blive
udfaset, således at nettotilgangen bliver på en ny følgebåd, hvilket bringer flåden op på 5
gummibåde. Bestyrelsen besluttede at give Gert/USU bemyndigelse til at iværksætte søgningen
efter finansiering af projektet.

7. Opstart vedrørende renovering af klubhus
Der vil blive indledt en dialogrunde, som vil skulle ende op i udarbejdelse af et prioriteret idékatalog. Der var enighed om, at det ved planlægning af de ret omfattende arbejdsopgaver ville være
hensigtsmæssig at kunne trække på sagkyndig, ekstern bistand.
Mødet slut 22.45
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