Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2016

Godkendt 22.2.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt
(referent)
Fraværende: Søren Fanø, Karsten Hartmann-Sørensen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.12.2015
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Gert orienterede om projektgruppens møde med 3 rådgivende ingeniørfirmaer, hvor forskellige
løsningsmodeller for klubhusets varmesystem blev drøftet. Selv om det endnu er for tidligt til, at YF
lægger sig fast på en endelig energiløsning, tyder meget på, at anvendelse af varmepumper vil indgå
i projektet. Gert har aftalt et møde i YF med repræsentanter fra Rudersdal Kommune, Kultur den
3.2.2016, Formålet med mødet vil bl.a. være at få input fra kommunen til det videre forløb.
-Gert havde opdateret de hidtil indhentede oplysninger om kontingentstrukturen i andre sejlklubber.
Der var enighed om, at bestyrelsen skal lade sig inspirere af disse oplysninger, når forslag til
kontingent for det kommende klubår skal udarbejdes. I den forbindelse vil der blive arbejdet med at
indføre et nyt kontingent for sejlere med sejljoller, som kun har en sommerplads på land.
4. Implementering af Open 5.70 i YF
-Peter arbejder videre med at identificere egnede både i Spanien og Frankrig.
5. Økonomistatus
-Per oplyste, at alle posteringsbilagene for 2015 var modtaget. Han forventede, at alle bilag ville
være posteret inden 1. februar 2016.
6. Budget for 2016
USU's budgetforslag var netop modtaget. Bestyrelsen vil drøfte alle udvalgenes budgetforslag på
næste møde. Gert forventer, at der vil blive udarbejdet et udkast til samlet budgetforslag tids nok til,
at det vil kunne blive drøftet på bestyrelsesmødet den 14. marts 2016 (siden flyttet til 7. marts).
7. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at afholde medlemsaktiviteter for seniorer i klubhuset hen
over vinterhalvåret. Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne skulle benytte tiden indtil næste
bestyrelsesmøde til at finde forslag til sådanne arrangementer. Carsten foreslog, at der i slutningen
af marts kunne holdes et møde i klubhuset, hvor en ekspert blev inviteret til at orientere om drift og
vedligeholdelse af påhængsmotorer. Mødet kunne eventuelt inspirere bådejere til at slå sig sammen
om en dag, hvor et motorfirma besøgte YF og forårsklargjorde et antal motorer til en grupperabatpris. Gert vil søge kontakt med Holte Roklub, som hvert år får serviceret en følgebåd i vor havn.
Mødet slut 22.00
Kommende møder:

22. februar, (ny dato:) 7. marts

