Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2016

Godkendt 20.6.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Karsten Hartmann-Sørensen, Peter Salskov-Iversen, Stine Carlslund
Nielsen, Thomas Rostrup-Nielsen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Søren Fanø, Peter Salskov-Iversen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne - bordet rundt
3. Konstituering af bestyrelsen
- De to nye bestyrelsesmedlemmer, Stine og Thomas, gav anledning til en justering af de enkelte
bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. I store træk blev den hidtidige opgavefordeling bibeholdt,
således at nogle af de mere arbejdskrævende områder blev styrket gennem tilknytning at ekstra
ressourcer. I lyset heraf vil Gert udarbejde en revideret oversigt over opgavefordelingen.
4. Drøftelse/godkendelse af forretningsordenen for bestyrelsen
- Det blev vedtaget at fortsætte med den hidtil gældende forretningsorden for bestyrelsens arbejde
uden ændringer.
5. Kort præsentation af YF's aktuelle disponeringsregler og vedtægter
-Det blev vedtaget at fortsætte med de hidtil gældende disponeringsregler uden ændringer.
6. Opfølgning på tidligere mødeforløb 2015/16. Bordet rundt
-Bestyrelse gav bemyndigelse til USU til indkøb af 4 ællingekajakker, 5 begynderrigge og en
Zoom8-jolle, hvortil der var tilsagn om kommunal finansiel støtte.
-Gert opfordrede bestyrelsen til at møde op i YF den 29. maj, hvor der vil blive afholdt Havnens
dag som led i vores deltagelse i Vild med Vand, nærmere omtalt i Furesø Nyt. Bestyrelsen håber, at
bl.a. mange bådejere vil møde frem med henblik på at kunne tilbyde fremmødte en sejltur på søen i
private både.
7. Generalforsamlingens forløb
-I lyset af debatten under generalforsamlingen besluttede bestyrelsen med afsæt i vedtægternes §4
stk. 4 at etablere en helårslandplads for ungdomssejlere med en pladsleje på 0 kr. Forudsætningen
for udnyttelse af tilbuddet er, at de pågældende joller indgår i YF Ungdoms træningsprogram.
8. Honorar til instruktører
For instruktører, som hidtil ikke har fået nogen kompensation for deres indsats, besluttede
bestyrelsen at åbne mulighed for en reduceret kontingent svarende til ægtefællekontingent..
Mødet slut 22.30
Kommende bestyrelsesmøder: 23.5.(aflyst) 20.6., 22.8., 19.9., 24.10., 21.11., og 12.12.

