Referat, bestyrelsesmøde i Yachtklubben mandag den 18. august 2014

Godkendt 15/9-2014

Deltagere: Peter Salskov-Iversen, Niels Bølling, Per Svensson og Gert Eriksen
Afbud: Carsten Schmidt, Søren Fanø, Karsten Hartmann Sørensen
0. Valg af referent
Niels Bølling valgt
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat
Referat af møde 30. juni godkendt
3. Status på havneprojektet
Der er gennemført afsluttende afleveringsforretning. Formanden udleverede oversigt over
økonomien for projektet. Økonomien ligger indenfor rammerne af budgettet (tidligere fremsendt).
Inden 9. april 2015 skal det checkes om der er problemer indenfor garantien. Tilsvarende inden 9.
april 2019, hvorefter der ikke kan gøres krav gældende overfor entreprenøren for materielle fejl.
Der er et fornuftigt økonomiskk råderum til brændstofskur, belægning på plads og skiltning.
Vedr. skiltning:
- det blev drøftet om der er mulighed for at få skiltning ved Parcelvej, der viser vej til klubben, ikke
mindst for gæster til arrangementer i klubben. Gert går videre med sagen overfor Ruderdals
Kommune.
- mulighed for opsætning af postkasse der kan rumme pakker, så man ikke behøver at køre på
posthuset, blev drøftet. Der findes forskellige muligheder på markedet. Postkassen skal være mørk
grå eller sort og der skal sikres en gennemgående designlinje mellem skiltning i sejlklubben, på
postkasse m.m.
- logo for foreningen og evt. placering af navn på klubhuset blev drøftet. Der ønskes generelt mere
synlighed af selve klubben. Gert går videre med designmuligheder. Der gås efter et signal om
"sejlklub".
- standsning forbudt skilte placeres på porten ind til skurgården og på hallen. Der er alene tilladelse
til af- og pålæsning på pladsen.
- skilteløsning vedr. fiskeri og informationer om klubben og aktiviteter undersøges nærmere. P.t.
vurderes det mest hensigtsmæssigt at skiltningen etableres ved udgang til broerne. Det vurderes
endvidere hensigtmæssigt at tydeliggøre på broerne, hvor fiskeri er forbudt og hvor det er tilladt (på
ydersiden yderst på vestbroen).
- Friluftsrådets sponsorskilt opsættes ved badebroen, bl.a. fordi Friluftsrådet ønskede at såvel fiskeri
som badning skulle være muligt fra flydebroerne.
Vedr. tyverier
Bestyrelsen drøftede tyveri af motorer i havnen. Alle motorejere opfordres til at sikre deres motorer
mod tyveri og medvirke til at gøre det uattraktivt at komme til havnen for at stjæle.
Vedr. redningsstiger mv.
Der er opsat 11 af 13 redningsstiger, resten har afventet levering af specielle skruer. Badestige er
også opsat.

Vedr. belægning ved kran og slæbested mv.
Der søges professionel bistand til at sikre en løsning mod frostskader og bevægelser i underlaget
afhængig af vandstanden. Benzinskur og belægning samt ny lås til kranen arbejder Gert og Peter
videre på.
Vedr. fendermontering
Der udestår stadig opsætning af fendere på vestbroen, skal udføres af bådejere.
4. Opfølgning på sidste møde / Bordet rundt
Der har været studenter-arrangement i havnen før skolestart. Forpagterne fra Jægerhuset fik tilkaldt
politiet og de unge blev efterfølgende sat til at rydde op, hvorefter de blev bortvist. Vi skal
fremadrettet være opmærksomme på den slags uautoriserede ungdomsfester.
Der er modtaget et sponsorat til anskaffelse af yderligere Zoom8joller til erstatning fra tidligere
lånte joller.
Der arbejdes fortsat på kontoplanen således at brugerne får nemmere ved at kontere korrekt.
Der ses på muligheden for at skaffe varmepumper for at reducere varmeudgiften i klubhuset.
Den 30. august er der motionsløb mellem 9:00 og ca. 12:30, hvor træningsbanen skal anvendes
mens ungdomssejlerne er i Århus til stævne.
Videre proces med sejladsreglementet udestår. Efterårets +55-sejlads aflyses pga. mangel på førere.
Vinterbadning – beslutningsoplæg fra Gert og Søren udestår. Vinterbaderne forventes ikke at gøre
væsentligt brug af klubfaciliteterne, (bad/sauna), men kontingentets størrelse er ikke fastsat endnu.
Der er planlagt hus & havnedag 21. septemer. Gert laver oplsag og Peter opgaveliste.
Vedr. vandpest. Gert oplyste, at Partnerskabet Store Kalv havde opnået de fornødne §3dispensationer, og at han arbejder på en ansøgning til "Grønne Ildsjæle".
**5. Økonomistatus
Per gennemgik status. 58% procent af årets kontingenter er allerede kommet i hus. Generelt er
indtægtssiden foran budget. Indtægterne ligger på ca. 75% af årsbudgettet.
Ny brandstige er konteret under ejendomsvedligehold.
Udgifter til indvielsen er konteret under bestyrelsen, men skal omkonteres.
Administrationsudgifterne ligger højt i forhold til budget. Det er specielt administrationsudgifter til
Klubmodul der er højere end forventet.
Foreningens likviditet er god og bedre en budgetteret.
**6. Opgavefordeling i bestyrelsen fremover
Gert gennemgik oversigten, som blev godkendt.

Bestyrelsen mangler generelt ressourcer til hjemmeside og Furesø Nyt.
**7. Furesø Nyt fremover – relateret brugeranalyse?
Morten kan ikke længere stå for Furesø Nyt. Oktobenummeret er det sidste han står for. Det blev
drøftet om der kan skaffes ressourcer til fortsat at udarbejde en papirudgave eller om vi fremadrettet
skal fokusere på en forbedret netløsning, hvor flere kan gå ind og redigere hjemmesiden.
Spørgsmålet om fortsat papirudgave tages op senest på næste generalforsamling, men bestyrelsen
vurderer, at det ikke er sandsynligt at papirudgaven kan fortsætte.
Anvendelsen af Klubmodul til udsendelse af nyheder m.m. til medlemmerne er ud over
hjemmesiden også en kommunikationsmulighed. Klubmoduls hjemmeside ses ikke som et
alternativ til den nuværende hjemmeside. Det vurderes at nyhedsbreve kombineret med en opdateret
hjemmeside kan være en fornuftig løsning. Bestyrelsen tager emnet op igen på næste
bestyrelsesmøde.
**8. Sejlsportsligaen – noget for YF?
Peter orienterede kort om emnet. Bestyrelsen vurderer at medlemmerne selv må tage initiative, hvis
de vil deltage.
9. Videre proces med renovering/energieffektivisering af klubhus
Se tidligere pkt. hvor varmepumper blev drøftet. Der skal udvikles en flerårig renoveringsplan der
er fremadrettet og inddrager skurkomplekset. Dette er bl.a .nødvendigt såfremt det skal lykkes at
opnå tilskud til de forskellige tiltag, herunder energiformål. Gert foreslog at vi inviterede Sven
Kofod på besøg ved et bestyrelsesmøde, han har tidligere arbejdet med emnet.
10. Evt.
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
15. september, 13. oktober, 17. november, 15. december
For referatet: Niels Bølling

