Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 21.9.2015

godkendt 19.10.2015

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten
Schmidt (referent)
Fraværende: Karsten Hartmann-Sørensen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 24.8.2015
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
-Den 30.9.2015 overgår YF's forsikringsportefølje fra Codan til First, som YF har forhandlet en
bedre aftale på plads med. First har mange andre sejlklubbet som kunder.
-Der er aftalt et møde med indehaveren af Evolution Race den 21.10.2015, som vil have til formål
at formalisere samarbejdet.
-Det er besluttet at montere to bevægelsesfølere på klubhuset, som vil aktivere den udvendige
belysning, når nogen færdes langs klubhuset. Dette vil øge sikkerheden mod indbrud, medføre en
besparelse på eludgiften – og reducere behovet for rengøring ved lamperne efter insekt-besøg.
Omkostningen vil være ca. kr. 9.000 + moms.
4. Status og den videre proces vedrørende forberedelser til renovering/ombygning af klubhuset
-Gert efterlyste forslag til medlemmer uden for bestyrelsen, som vil kunne indgå i arbejdsgruppen
for renovering.
5. Ansøgning om økonomisk støtte til anskaffelse af nyt inventar og materiel pr. 1.11.2015
-Gert vil indlede processen med at få udarbejdet ansøgninger til kommunen. Bestyrelsen tilsluttede
sig USU's ønske om at der søges om midler til 1 Zoom8 jolle, 1 29er jolle, 29er-sejl og ca. 5
begynder-optijolle rigge.
6. Ny klubbåd – planlægning af aktiviteter frem til 1. november 2016
-Gert, Peter og Søren vil udarbejde et oplæg, som skal kunne danne grundlag for en langsigtet plan
for udfasning af klubbens kølbåde, som har en alder og almen tilstand, der gør det nødvendigt at
finde nye bådtyper, som tilgodeser såvel seniorernes, ungdomssejlernes samt sejlerskolens behov.
7. Økonomistatus
Regnskabet for juli 2015 er blevet bogført. I forhold til halvårsresultatet giver det ikke anledning til
bemærkninger. Likviditeten ser fornuftig ud i forhold til budgettet.
8. Fortsat drøftelse om bestyrelse 2016
-Gert opfordrede bestyrelsen til at fremkomme med forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Det
overvejes at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 9.
9. Indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen var enig om at udarbejde et forslag til ophævelse af indmeldingsgebyret. Forslaget vil
blive fremlagt på næste generalforsamling. Ændringen begrundes med, at gebyret har haft en

negativ virkning i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer.
Mødet slut 21.45

Kommende møder:

19.10. 16.11. 14.12.

