Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2016

godkendt 22. august 2016

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Karsten Hartmann Sørensen, Stine Carlslund
Nielsen, Thomas Rostrup-Nielsen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Peter Salskov-Iversen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af udkast til referat af bestyrelsesmøde 18.4.2016
Niels Bølling blev strøget som deltager, og referatet derefter godkendt.
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Det blev besluttet at øge fokus på at udarbejde en ny hjemmeside.
- Gert efterlyste et større engagement fra en bredere kreds af bestyrelsens medlemmer i forbindelse
med afvikling af større klubarrangementer.
- Samarbejdet med Evolution Race blev indgående drøftet. Der var enighed om, at Evolution Race
konceptet kun marginalt tilgodeser ungdomssejlerne behov for styrketræning. Det blev besluttet, at
YF selv skal videreudvikle redskaber og metoder, som passer til Ungdomsafdelingens
træningsprogram. Gert oplyste, at han fortsat arbejdede på at etablere samarbejdsaftalen med
indehaveren af Evolution Race, hvilket han dog anså for uproblematisk. Bestyrelsen opfordrede
Gert til få fremsendt faktura vedr. det seneste race (er sket med fakturabeløb på 2.450 kr.).
- Jægerhuset. På baggrund af forskellige hændelser drøftede man samarbejdet med Jægerhuset. Der
var forståelse for, at forpagterne søgte at beskytte deres forretning, og at der kunne være en konflikt
med vores løbende aktiviteter. Gert opfordrede til, at man i rimeligt omfang søgte at "vende den
anden kind til", når forpagterne henvendte sig med kommentarer om vores forhold.
- Husrenovering: Gert oplyste, at YF i samarbejde med et rådg. ingeniørfirma vil få udarbejdet et
papir, som vil kunne danne grundlag for en indledende drøftelse med kommunen vedrørende et
kommende nyt varmesystem.
- Karsten påtog sig opgaverne med at få præciseret parkeringsreglerne på havnepladsen overfor
brugerne.
4. Støttemedlemmers adgang til træk på klubfaciliteter
- Som supplement til beslutningen på marts-mødet var der enighed om, at støttemedlemmer ikke
kan deltage i klubaktiviteter som tirsdagssejlads o.l. – de skal i såfald konverteres til aktive
medlemmer.
5. Økonomistatus
Per gav en statusberetning, som ikke gav anledning til bemærkninger.
6. Udveksling af ideer til vigtige opgaver 2016-17
- Karsten vil lave en behovsanalyse omkring klubbens it-løsning, hardware og net. Analysen vil
danne grundlag for en modernisering af YF's it-setup.
- Der er ca. 10 ledige bådpladser. Der blev drøftet forskellige initiativer med sigte på at få flere
bådejere som medlemmer. Da motorbådsantallet er kvoteret af Naturstyrelsen, vil tilvæksten skulle
søges inden for sejlbåde.
- Carsten vurderede, at der var mulighed for at hverve medlemmer blandt bredejere langs Furesøen
(Kaningården – Frederiksdal) og Vejlesø, som kunne være interesseret i et medlemskab med

henblik på kortvarigt at kunne benytte YF's kran og ophalerrampe til optagning af deres både (men
uden mulighed for vinteropbevaring uden at have en havneplads). Carsten og Stine tilbød at
runddele en flyer til målgruppen. Gert vil forfatte en tekst, som det er hensigten at sende ud i
oktober.
- Gert vil sammen med Peter arbejde videre med at få pladsen foran bådhallen renoveret bl.a. med
afløb for regnvand.
Mødet slut 22.20
Kommende møder 2016: 22. august, 19. september, 24. oktober, 21. november, 12. december

