Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 12.12.2014

Godkendt 19.1.2015

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Fanø, Karsten Hartmann-Sørensen, Peter Salskov-Iversen, Carsten
Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling, Per Svensson
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af udkast til referat af bestyrelsesmøde 17.11.2014
Godkendt
3. Status for havneprojektet
-Benzinskabet er bestilt og vil blive stillet op i januar 2015. Samlet udgift ca. kr. 6.000.
-Pladsnumre til broerne er indkøbt. Carsten vil sørge for montering snarest muligt.
-Peter vil indhente tilbud på montering af kørerampe til handikappede.
-Den samlede projektpris bliver ca. kr. 5.150.000, hvilket ligger inden for budgetprisen på kr.
5.200.000. Der mangler endnu at blive bogført enkelte mindre udgiftsposter, hvorefter det endelige
projektregnskab vil blive udarbejdet i januar/februar 2015.
4. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
-Gert gjorde status for situationen vedrørende reparation, løbende vedligeholdelse og sejlads med
klubbens Solinge. Seniorudvalget vil danne nogle arbejdsgrupper, som vil tage fat på opgaven.
-Gert orienterede om bestræbelserne for at få en kommunal godkendelse af træningsbanen i skoven.
Det må påregnes, at den kommunale proces vil kunne trække ud.
5. Vedr. vedtægtsændringer fremlagde Gert et udkast til de vedtægtsændringer, som bl.a. er
nødvendiggjort af overgangen til et nyt system for kontingentopkrævning samt indstilling af den
trykte udgave af ”Furesø Nyt”. I den forbindelse foreslog han, at stemmeretsalderen ved
generalforsamlingen skulle sættes ned fra 16 til 14 år. Der var ikke fuld tilslutning til det sidste
forslag. Carsten var imod nedsættelse af stemmeretsalderen. Han fremførte bl.a., at han havde set
på 10 større sejlklubbers vedtægter, hvoraf 8 havde 18 år som aldersgrænse. Ingen havde 14 år.
Carsten foreslog, at afstemningen om vedtægtsændringerne kunne opdeles i to forslag, således at
ændring af aldersgrænsen blev et selvstændigt forslag. Gert vil overveje sagen i lyset af de enkelte
bestyrelsesmedlemmers bemærkninger. Han vil fremsende et revideret ændringsforslag inden næste
bestyrelsesmøde. Under punktet blev også drøftet det forslag til vedtægtsændringer vedr. revision,
som var fremkommet fra Peer Bent Nielsen.
5. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
-Gert havde fremsendt et oplæg til fornyelse af YF's logo/stander, oplægget blev diskuteret, og der
fremkom forskellige forslag til justeringer.
6. Budget 2015
- Punktet med forskellige input fra udvalgene nåede ikke at blive behandlet.
7. Evt.
- Kommende møder: 19. januar 2015, 23. februar 2015
Mødet slut 22.30

