Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 18.5.2015

Godkendt 22. juni 2015

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Fanø, Karsten Hartmann-Sørensen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 20.4.2015
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/Bordet rundt
- Gert oplyste, at YF havde modtaget et interessant tilbud fra et nyt forsikringsselskab på en
omlægning af YF's forsikringsportefølge, som i givet fald vil kunne medføre en væsentlig
besparelse.
- Gert havde udsendt en tilstandsrapport for det nye slæbestedet. Rapporten er udarbejdet af
ingeniør Jørgen Jensen Konklusionen er, at der skal etableres en ny løsning langs bolværket på
landsiden, som sikrer, at der ikke kan ske udvaskning af grus og sten. CC Design har fralagt sig
ansvar for den dårlige sikring. Det blev besluttet at anmode en alternativ entreprenør om at
fremsende et tilbud på opgaven.
- Gert orientere om status for både, stativer og trailere. Der vil blive fulgt op over for bådejere, som
ikke lever op til havnereglementets principper om rydning afvinterpladsen.
- Bestyrelsen besluttede i forlængelse af ønsker udtrykt fra bådejerne på generalforsamlingen, at der
skal etableres to vandhaner på strækningen fra kranen til vestbroen.
-Karsten vil tage initiativ til at få Juniorudvalget mere involveret i YF's beslutningsprocesser. I den
forbindelse vil blive afholdt et informationsmøde med bestyrelse, hvor der vil blive fokuseret på
bl.a materiel og aktivering af sejlere.
4. Opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmer
Der var ingen bemærkninger til det udarbejdede forslag, som i det store hele svarer til det tidligere
år. Dokumentet pdf'es og lægges op på hjemmesiden.
5. Økonomistatus
- Gert oplyste, at de korte erfaringer med den nye bogholder tegnede godt. Der er fokus på at
indføre en række regnskabsprocedurer, som bl.a. vil medvirke til en aflastning af formandens og
kassererens (og USU's) arbejde. Overordnet arbejdes der med at etablere et system, som skal gøre
det lettere at følge økonomien hen over regnskabsåret.
6. Eventuelt
Ingen emner
På grund af tidsmangel, da mødet blev afbrudt midtvejs på grund af den ekstraordinære
generalforsamling, blev ikke alle punkter på dagsordenen drøftet.
Mødet afsluttet kl. 22.20
Kommende møder: 22.6., 24.8., 21.9., 12.10., 16.11., 14.12.

