Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2016

Godkendt 8.4.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Karsten Hartmann Sørensen, Peter SalskovIversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af udkast til referater af bestyrelsesmøder 22. og 27.2.2016
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Gert og Peter oplyste, at de havde haft møde med en legepladsinspektør vedr. Evolution Race
redskaberne, som er monteret i træerne langs adgangsvejen. Det var ganske få ting, som skulle
justeres vedr. redskaberne for at opnå en godkendelse. Alt i alt et positivt møde, hvor det var aftalt
med legepladsinspektøren, at han skulle tage kontakt til Rudersdal Kommune for at få præciseret at
redskaberne kunne godkendes efter en ny standard for , som vil indgå i næste version af
bygningsregulativet. Konklusionen er herefter, at det udestår et arbejde, men det er realistisk at
opnå en godkendelse.
4. Implementering af Open 5.70 i YF
- Der bliver afholdt et orienteringsmøde i klubhuset den 5. april 2016 kl. 19.30 vedrørende klubbens
nye Open-570 flåde. Her vil der blive orienteret om de nye tilbud vedr. sejlads i bådene, inkl. pris.
- Arbejdsgruppen vedr. Open 5.70 har identificeret 3 mulige bådkøb, hvor man har forhandlet en
endelig pris på plads, to spanske og en fransk båd. Bestyrelsen bemyndigede arbejdsgruppen til at
købe de tre både inden for den oplyste beløbsramme og få dem fragtet hjem til klubben. De tre både
er så billige, at der påregnes mulighed for at kunne købe en båd yderligere indenfor den samlede
økonomiske ramme på 300.000 kr.
5. Revision af havnereglementet
Følgende blev afklaret: Ønskes mere end én bådvandplads kræver det dispensation. Man kan kun
have én motortilladelse. Vandplads er mulig for alle aktive medlemmer uanset om man er junior
eller senior. Princippet for støttemedlemmer er, at de modtager klubbens generelle kommunikation,
ikke kan sejle i klubbens materiel - heller ikke som passager, har væsentligt lavere kontingent, og
ikke har stemmeret til generalforsamlingen. Der var enighed om, at støttemedlemmer har adgang til
åbne arrangementer og ophold på klubbens udendørs arealer. Støttemedlemmer kan ikke råde over
en klubnøgle, og der skal derfor justeres i nøgleaftalen.
6. Økonomistatus
- Gert forelagde et færdigbearbejdet budgetoplæg for 2016, som blev godkendt.
7. Kontingent 2016
- Gert forelagde et revideret udkast til kontingentstrukturen for 2016. Den væsentlige ændring i
forhold til den nuværende kontingentstruktur er, at der foreslås en række ændringer i kontingenterne
for medlemmer, som får stillet klubbåde til rådighed. Ved udarbejdelse af forslaget er der skelet til
andre sejlklubbers kontingentsystem. Oplægget blev godkendt og forelægges generalforsamlingen..
Mødet slut kl. 22.20
Kommende møder:
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