Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 22. augsut 2016

godkendt 19.9.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Stine Carlslund Nielsen, Thomas RostrupNielsen, Per Svensson, Peter Salskov-Iversen
Fraværende: Carsten Schmidt, Karsten Hartmann Sørensen
0. Valg af referent, Søren Fanøe blev valgt
1. Fremsendte dagsorden blev godkendt
2. Referat af møde den 20. juni blev godkendt
3. Bestyrelsens opgavefordeling 2016-17 blev endelig godkendt.
4. Opfølgning på tidligere mødeforløb i 2015-16
Open 5.70 – Peter/Gert: bådene sejler tre aftner om ugen. Vi mangler fortsat et elektronisk
bookingsystem. Stine vil kontakte personer i sit netværk mhp. råd og vejledning om anskaffelse
af bookingsystem.
OL i Rio – Tillykke til Jena & Katja, som vandt Bronze. På trods af formandens direkte
kontakt til medierne bliver YF sjældent nævnt i pressen. Der vil blive arbejdet videre med dette
i pressemeddelelser. Det planlægges at få en aftale om et arrangement, hvor både OL-sejlerne
og borgmester Jens Ive deltager.
Vild med Vand: Der har ikke kunnet gennemføres aktiviteter efter sommerferien.
Mindre træningsbane-event forventes at foregå primo oktober.
Renovering af klubhuset: Det afholdte møde med kommunen er refereret overfor
Folkeoplysningsudvalget. Vi har kontakt til energi- og varmesagkyndig forælder, som har
estimeret omkostningen til et nyt varmeanlæg til ca. 600.000kr. Gert fik accept af, at udvide
arbejdsgruppen vedr. husrenovering med 2 forældre – den energi- og varmesagkyndige og en
arkitekt.
Status vedr. arbejde på vestbroen – vi afventer fortsat nedbankning af ekstra pæle på ydersiden
af vestbroen. Prisen for opgaven ligger fast.
Salg af ældre klubbåde – Der er fortsat ingen købere. Det kan ende med ophugning af flere
både.
Juniorudvalg: drøftes på næste møde, hvor Karsten kan deltage.
it-løsning: Vi er ikke kommet videre med sagen. Der er dog taget en principbeslutning om en
bedre hjemmeside samt nyt udstyr.
Status vedr. det sumpede område ved gavlen mod syd – formanden udarbejder en skitse til
forbedring af området, som sendes til brolægger mhp. løsningsforslag og tilbud.

Status vedr. vores deltagelse i Sejlsportsligaen: Vi har et dygtigt hold, som endda fører i anden
division. Der mangler kun et stævne og det vurderes højst sandsynligt, at vi rykker op i første
division.
Der har været brandsyn, hvor det blevet afdækket, at brandalarmer ikke er teste af G4S i de to
seneste år. Der ligger ellers en aftale om kontrol af systemet fire gange om året. Formanden
satser på en dekort og vil yderligere undersøge, om vi får rabat på vores forsikring på baggrund
af denne brandsikring.
Stine rejser til Grønland i en længere periode. Hun vil dog deltage i arbejdet via internet. Hun
rejser den 15. semtember og er hjemme igen den 24. marts 2017.
Peter har fremstillet og opsat fire ekstra bænke. Der resterer noget malerarbejde vedr. 3 nye
borde-bænkesæt.
5. Henvendelse fra støttemedlem – Der har været en henvendelse fra et støttemedlem, som kræver
drøftelse og præcis formulering af aktivitetsniveauet for støttemedlemmer (tidl. Passivt medlem).
Med afsæt i drøftelsen under punktet fastlægges endelig formulering i løbet af kommende uge.
6. Økonomistatus
Likviditeten er tilfredsstillende. Det ser ud til at vores budget holder på alle væsentlige poster.
7. Ny hjemmeside – behovet for ny hjemmeside vurderes stort. Det er nødvendigt med en løsning,
som kan vedligeholdes uden særlige evner. Stine vil kontakt folk med it-kompetencer i sit netværk.
Vi vil også se på Nivå Sejlklubs løsning. De benytter sig af en løsning fra Klubmodul.
8. Drøftelse af arrangement YF 90 år den 12. juni 2017. Der bliver nedsat et udvalg (Niels, Karsten
og Gert)
9. Evt. - Intet
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
19. september 2016
24. oktober 2016
21. november 2016
12. december 2016

