Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 13. oktober 2014

godkendt 17.11.2014

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 16.09.2014
Godkendt
3. Status på havneprojekt
- Skiltning vedrørende parkering og fiskeri er ved at blive sat op.
- Arbejdet med ny belægning på en del af havnearealet og nedgravning af rør til føring af elledninger er i gang. Under ledelse af Karsten er der ført vandledning frem til kranen.
- Enkelte bådejere har endnu ikke monteret fenderlister på deres Y-bomme. Søren vil i forbindelse
med bådoptagelsen forsøge at få så mange som muligt af de resterende på vestbroen på plads.
Carsten vil hen over vinteren forsøge at få de manglende fenderlister på midterbroen monteret.
- Økonomi: De samlede udgifter til havnerenoveringsprojektet inklusive det igangværende arbejde
med belægning af havneareal og udskiftning af belysning vil kunne holdes inden
for det godkendte budget.
4. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Gert orienterede om sin deltagelse i et møde i seniorudvalget. Det blev aftalt, at Gert og et
bestyrelsesmedlem (Karsten) vil deltage i et strategimøde den 30.10.2014.
- Ved standernedhalingen vil op til 4 nye Zoom-8 joller blive døbt.
- Siden træningsbanens foreløbige etablering er der blevet gennemført 4 løb, bl.a. for sejlere fra
Talentcentret og Olympisk Sejlsport Øst. Med henblik på at få skabt klarhed over baneforholdene
vil Gert snarest tage et møde med Rudersdal Kommune, Byplan.
5. Afklaring og beslutning vedrørende lys- og elstandere på pladsen
På baggrund af indhentede tilbud besluttede en enig bestyrelse at udskifte de gamle, defekte
lysstandere med lave, fremtidssikrede standere. De samlede udgifter til det nye anlæg vil være i
størrelsesordenen kr. 150.000.
6. Økonomistatus
Per oplyste, at driftsudgifter og indtægter i indeværende regnskabsperiode lå inden for
budgetrammen. Overgangen til det nye kontingentsystem gør det dog fortsat vanskeligt løbende at
sammenligne kontingentindbetalingen med tidligere år, hvor betalingerne indgik hvert halve år mod
nu, hvor de fordeler sig over hele året.
7. Furesø Nyt
Det blev besluttet at overgå til en elektronisk baseret udgave af Furesønyt, som vil blive udgivet
med en hyppigere frekvens en hidtil. Der vil på næste møde skulle tages endeligt stilling til form og
indhold for det nye koncept.
Mødet slut 22.45
Kommende møder:

17. november, 15. december

