Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014

godkendt 20.10.2014

Deltagere: Peter Salskov-Iversen, Niels Bølling, Søren Fanø, Karsten Hartmann Sørensen, Per
Svensson og Gert Eriksen
Afbud: Carsten Schmidt
0. Valg af referent
Søren Fanø valgt
1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra sidste møde blev godkendt
3. Status på havneprojektet
- Skiltning
Formanden har udarbejdet udkast til skiltning på havnen og på pladsen. Udkastet godkendes med få
justeringer vedr. 1) Skiltning som angiver parkeringsforbud på pladsen. Skiltningen skal være i
overensstemmelse med brugstilladelsen fra Kommunen. Samtidig skal vi finde en balance i
skiltningen, så den ikke fremstår formanende. 2) Det logo, som vi ønsker på klubhuset er ikke helt
tilfredsstillende. Standeren hælder forkert, og ringene inkl. de to stjerner rundt om standeren
dominerer for meget.
- Fendermontering
Der mangler fortsat montering af flere fendere på Y-bommene.
- Status vedr. pladsnumre på broer
Der er ikke fundet en løsningsmodel endnu. Optimalt skal nummer kunne ses både fra bro og fra
vand. Løsningen skal findes inden næste søsætning.
- Status vedr. vand ved kran
Der er er bestilt udstyr til at blæse luft gennem rør og derved lokalisere lækagen. Hvis den
permanente installation ikke kan reetableres inden bådoptagning, vil der være alternativ
vandforsyning.
- El på havnen
Elinstallationer er ikke tidsvarende. F.eks. er der for få grupper. Opstår der en fejlstrøm på havnen
eller i værkstedet går strømmen også i klubhuset. Det forventes, at der med tiden kan blive øget
behov for strøm, hvorfor der formentlig skal etableres flere grupper og fejlstrømsrelæ. Samtlige
elinstallationer skal analyseres af elektriker.
- Belægning ved kran og slæbested
Der er kommet ét tilbud ind, men vi forventer flere. Jvf. punktet el på havnen er vor installationer
ikke tidsvarende. Vi forventer derfor at der skal trækkes nye kabler til broerne, hvorfor der i
forbindelse med ny belægning skal der nedlægges to tomrør som forberedelse til dette.
- Erfaringer med havnereglement
Enkelte både kan have behov for længere opladning fra kontakterne. Foreløbig blev der givet
dispensation vedr. en enkelt båd, som alene er el-drevet.

4. Opfølgning på sidste møde
Sejlsportsligaen: Der er tilmeldt et hold.
Standernedhalingen planlægges til den 25/10 kl. 14
Hus- og havnedag er den 21/9 kl 10. Der er sat opgavelister op og skrevet ud til alle medlemmer.
Peter og Gert har deltaget møde i DS-regi vedr. forsikring. Vi er formentlig dobbeltforsikret på flere
områder. Der skal indhentes et samlet tilbud, så vi i fremtiden eliminerer dobbeltforsikring. Denne
opgave prioriteres til efter standernedhaling.
Flere i ungdomsafdelingen har vundet medaljer ved årets mesterskaber. Vi siger tillykke.
Fra bestyrelsens side kunne vi tænke os, at der blev hængt et billede op af medaljetagere samt en
lille tekst.
5. Økonomistatus
Økonomirapporteringen vedr. august er ikke færdiggjort. Aktuelt er der et træk på kassekreditten på
omkring 400.000kr, hvilket er betydelig mindre end budgetteret.
6. Beslutningsoplæg vedr. vinterbadning
Formanden havde udarbejdet et udkast, som beskriver rammerne for vinterbadning. Der er foreslået
et kontingent, som ligger under niveauet i store vinterbadeklubber. Enkelte klubber har betydeligt
højere kontingent, men disse har også helt andre faciliteter. Formandens udkast godkendes, og det
vil være op til vinterbadere, om de kan tilslutte sig.
7. Klager over mastekran
Der er indkommet forslag til ombygning af eller konstruktion af ny mastekran. Forslaget er ledsaget
af modeltegning og fysisk model. Ingen talsmænd for forslagsstillerne var mødt frem til dagens
møde. Så vidt bestyrelsen forstår, oplever man at kranen er for uhåndterbar. F.eks. er der problemer
med at montere en mast ene mand.
Bestyrelsen anfører, at den nye mastekran er godkendt til 250kg, hvilket er betydeligt mere end
klubbens tungeste mast (FUR1, 180kg). Vedr. betjeningsvenligheden af kranen anser bestyrelsen
det for naturligt at indførelse af ethvert nyt redskab kræver tilvænning. På nuværende tidspunkt er
erfaringen med den nye kran yderst sparsom, hvorfor vi ikke vil bruge ressourcer på en tilpasning.
Vi vurderer til stadighed vores udstyr, og hvis problemerne fortsætter vil forslaget blive vurderet på
ny. Den aktuelle kran er en standardvare, som fungerer tilsvarende i flere større havne ved Øresund.
8. Furesø Nyt
Folk opfordres til at skrive historier til kommende nr. Vi diskuterede værdien af et fysisk klubblad i
forhold til et elektronisk. Vi vurderer, at et fysisk blad er for bundet – både vedr. antal sider og
deadlines. Det blev besluttet at arbejde videre ud fra formandens fremsendte oplæg om et
elektronisk Furesø Nyt. Det må påregnes at afskaffelse af det fysiske blad formelt skal tages på
generalforsamlingen, idet bladet er nævnt som et muligt fysisk medie for indkaldelse til
generalforsamling.
9. Videre proces med renovering/energieffektivisering af klubhus
Peter har set på varmepumper og mener, at det er her, at vi kan spare mest. Øvrige medlemmer af
bestyrelsen er ikke uenig i denne vurdering, men vi ønsker en mere overordnet, bredt favnende
rapport fra en energikonsulent, idet det vil øge sandsynligheden for kommunal støtte betragteligt.

10. Evt.
Der var udsendt en invitation fra Rudersdal Kommune til et møde om fremtidens idrætsfaciliteter.
Som inspiration til en debat som optakt til Gerts deltagelse i mødet var medsendt en
pressemeddelelse fra Realdania om et rejsegilde på en spejderhytte bag Søndermarken. Vi vil lade
os inspirere af den åbenhed omkring anvendelse af klubfaciliteter, som pressemeddelelsen giver
udtryk for.
For referatet Søren Fanø/Gert Eriksen

