Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 14.12.2015

Godkendt 18.1.2016

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 referater for bestyrelsesmøder 16. og 26.11.2015
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
-Peter oplyste, at USU's strategiudvalg vil drøfte et udkast til strategipapir på et møde den
16.12.2015. Det er hensigten at lægge et redigeret papir frem på næste USU møde.
- Status vedrørende anskaffelse af to nye følgebåde: Peter har indhentet tilbud, som ligger inden for
den udmeldte økonomiske ramme. Bådene købes inden årets udgang.
-Søren oplyste, at gamle sejl til Solinge og Ynglinge, som ligger på lofter, er blevet gennemgået.
Der vil blive udarbejdet en inventarliste vedrørende sejl, som fortsat kan bruges. De øvrige vil blive
kasseret i forlængelse af den igangværende proces med salg af Solinge og 2 Ynglinge.
- Opgaven med at få monteret en ekstra line til fiksering af bommen på mastekranen vil blive
iværksat. Gert følger op.
- Peter og Karsten vil undersøge, hvorledes den store kran vil kunne bringes i water. Som det er nu,
hælder bommen nedad, hvilket besværliggør betjeningen.
- Gert vil tage kontakt med kommunen, som vil blive opfordret til at få fyldt hullerne ud på
tilkørselsvejen.
4. Anskaffelse af nye klubbåde
- Gert henviste til referatet af bestyrelsesmødet den 26.11.2015 og oplyste, at proceduren med at
finde gode, brugte Open 5.70 både var indledt. Søgning af sponsormidler bliver indledt snarest. Det
er planen, at 3 både skal være klar til sommersæsonen 2016.
5. Husrenovering
- Det blev besluttet at udarbejde en overordnet projektbeskrivelse snarest, som bl.a. skal anvendes
til indledende søgning om kommunal støtte. Det blev besluttet, at det samlede projekt skal opdeles i
faser, som vil kunne igangsættes hen over en længere periode. Første fase vil have fokus på
energirenovering, hvor det kan påregnes, at der vil kunne opnås en betydelig besparelse på
varmeregningen.
6. Revision af sejladsreglementet
- Arbejdsgruppen forventer at kunne afsluttet sit arbejde inden sæsonstart. Der vil være fokus på en
forenkling af det gældende reglement.

7. Økonomistatus
-Omlægningen af YF's forsikringsportefølje er blevet forsinket af lange opsigelsesvarsler hos
Codan, således at den samlede forventede besparelse ved skifte til DS' ordning først vil få fuld
indvirkning fra regnskabsåret 2017.
Mødet slut 22.00
Næste møder: 18.1., 22.2., 14.3.

