Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 16. november 2015

godkendt 14.12.2015

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Karsten Hartmann-Sørensen, Peter Salskov Iversen
1. Godkendelse af dagsorden
Godken dt
2. Godkendelse af udkast til referat af bestyrelsesmøde 19.10.2015
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Søren refererede fra det indledende møde mandagen før i det nedsatte udvalg vedr. nyt
bådmateriel, hvor man havde drøftet hvilken ny bådtype klubben burde fokusere på. Udvalget var
ud over de tre bestyrelsesmedlemmer suppleret med Søren Christensen fra Sejlerskolen.Tendensen
pegede i retning af en sportsbåd a la Seascape 18, som Assens Sejlklub havde anskaffet. Et
sandsynligt alternativ var dog Open 570, som Peter havde investeret i. Mange klubber køber J70,
men den er ikke inden for økonomisk rækkevidde. Man var kommet rigtig langt på mødet, hvor der
var god consensus om, hvordan bådene burde anvendes, og hvilke både de skulle erstatte.
- Gert refererede om mødet den 27.10.2015 vedrørende renovering/ombygning af klubhuset. Der
fremkom mange ideer og forslag, som vil indgå i arbejdsgruppens videre arbejde med at udarbejde
et beslutningspapir.
- Gert oplyste, at der var skaffet finansielt grundlag for at anskaffe to gummibåde. En af de gamle
vil blive afhændet. De nye både forventes at kunne tages i brug i april 2016.
- Niels havde observeret, at der flød nogle store stolper i havnebassinet. De udgør en fare for
sejladsen på søen. Da stolperne med stor sandsynlighed stammer fra renoveringsarbejdet for stien
ved Vaserne, vil bestyrelsen kontakte entreprenøren og kommunen for at bede om ekstra
agtpågivenhed omkring drivtømmer og træaffald fra arbejdet.
4. Økonomistatus
Likviditeten er fortsat positiv. Ellers ingen bemærkninger i forhold til det tidligere referat.
5. Sammenligning af YF's kontingentstruktur med andre sejlklubber
Bestyrelsen har indsamlet data fra 3 forskellige sejlklubber ved Øresund og på Furesøen. Selv om
der var forskelle inden for de enkelte kontingentkategorier konkluderede bestyrelsen, at de
fremkomne oplysninger ikke alarmerende. Der søges indhentet supplerende information efter
samme struktur for et par klubber mere.
6. Principper for at anvendelse af havn og klubhus
Bestyrelsen besluttede, at der skal være en åben holdning til i konkrete tilfælde at give foreninger,
institutioner og virksomheder adgang til mod betaling at benytte YF's klubhus og havneplads. I
princippet vil en tilladelse bliv gjort betinget af, at ekstern anvendelse ikke lægger hindringer i
vejen for YF's medlemsaktiviteter.
Mødet slut 22.00
Kommende møder:

14. december, 18. januar, 22. februar, 14. marts

