Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2016

Godkendt 7.3.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Fanø, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling, Karsten Hartmann-Sørensen, Peter Salskov-Iversen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af udkast til referat af bestyrelsesmøde 19.1.2016
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Gert orienterede kort om projektgruppens arbejde med forskellige løsningsmodeller for
klubhusets renovering/ombygning. Projektet vil blive nærmere behandlet på næste møde.
- Carsten vil prøve at finde en simpel løsning vedrørende problemet med, at armen på kranen
hælder nedad, således at taljen under belastning kører ud til yderpunktet, hvorfra den er vanskelig at
få trukket ind.
- Gert vil sørge for at få bestilt skilte med angivelse af max vægt ved kran og slæbesteder.
4. Implementering af Open 5.70 i YF's aktiviteter
Udsat til behandling på næste bestyrelsesmøde.
5. Økonomistatus
- Gert gennemgik årsregnskabet og udkast til budget for 2016. Emnet lagde op til en grundig
drøftelse. De fremkomne kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer vil indgå i et
revideret materiale, som vil blive forelagt bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen udtrykte en kraftig kritik af, at USU havde indkøbt diverse udstyr for ca. kr. 30.000 til
ombygning af bådtrailere, uden at sagen forudgående havde været forelagt bestyrelsen, hvilket er i
strid med disponeringsreglerne.
- Det blev besluttet at budgettere med en årlig nedskrivning på kr. 150.000 af havneanlægget over
en 10-års periode.
- Det blev besluttet at hensætte i alt 160.000 kr. til havnerenoveringsfonden, heraf reserveres et
beløb på kr. 75.000 til bedre sikring af vestbroen, hvor der vil skulle nedrammes tre ekstra stålrør af
samme dimension som de øvrige.
- det blev besluttet at hensætte 100.000 kr. til husrenoveringsfonden og ekstra 100.000 kr. til
bådfonden pga. den igangsatte proces med anskaffelse af Open 5.70 både
6. Kontingentoplæg for 2016
På grund af de mange afbud blev det besluttet at udskyde drøftelsen af en revideret
kontingentstruktur til næste møde.
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Mødet slut 22.00
Kommende møder:

7. marts, 18. april, 23. maj, 20. juni 2016

Generalforsamling 12.4.2016

