Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 21. november 2016

Godkendt den 12.12.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Stine Carlslund Nielsen, Karsten HartmannSørensen, , Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Thomas Rostrup-Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 24.10.2016
Godkendt
3. Opfølgning på tidligere mødeforløb/Bordet rundt
- Vild med Vand: YF vil deltage med Open 5.70 og "Åben båd" ved ”Havnens dag” lørdag den
10.6.2017.
- Sikring af Vestbroen: rørene til nedramning er blevet leveret. Gert vil rykke entreprenøren for, at
arbejdet gennemføres hurtigst muligt, og rammeværkflåden fjernes fra havnen umiddelbart efter, at
arbejdet er udført.
- Gert vil gå i dialog med seniorsejlerne vedrørende den kommende sæson.
- YF's 90 års fødselsdag vil blive fejret den 11.6.2017. Arbejdsgruppen arbejder med et
programudkast.
- De nye brugte borde og stole fra en nordsjællandsk kommune er blevet fragtet til YF. Thomas
Høeg, 6 forældre og bestyrelsesmedlemmer bistod med transporten.
4. Debat vedrørende dommerbåd
Gert orienterede om de gennemførte forhandlinger med Naturstyrelsen om opnåelse af en
motortilladelse til en anden dommerbåd, som det er hensigten vil skulle erstatte Triton, hvis
udfasning kommer stadig tættere på. Der er fokus på en LM24, som vil kunne købes hos Dragør
Sejlklub, som har benyttet den som dommerbåd. Et flertal i bestyrelsen bemyndigede Gert og Peter
til at foretage købet af båden, ud fra Naturstyrelsens konditioner om, at den kan anvendes som
dommerbåd og ved træning. Carsten henstillede, at Triton-lauget orienteres forinden et endeligt køb
finder sted. Gert vil tage et møde med Triton-lauget snarest.
5. Dans Sejlunions Talentklubkoncept
Gert orienterede om Dansk Sejunions Talenklubkoncept, som er en afløser til det nuværende
Talentcenter-setup. Bestyrelsen bakkede op om USU's indstilling om tilslutning, og det blev aftalt at
Gert vil tage kontakt til Ilene for at få udarbejdet en formaliseret aftale med Dansk Sejlunion ud fra
det fremsendte oplæg.
6. Økonomistatus
Per oplyste, at økonomisituationen ikke gav anledning til bemærkninger.
7. Budget 2017
Materiale til brug for udvalgenes budgetforslag for 2017 er udsendt med anmodning om
tilbagemelding snarest muligt.
8. Dialog med Jægerhuset
Det udarbejdede udkast til en samarbejdsaftale mellem Jægerhuset, Vandskiklubben og YF blev
godkendt med enkelte ændringer.

9. Eventuelt
Ingen emner
Mødet slut 22.30
Kommende møder:

12. december, 23. januar, 27. februar, 20. marts, 24. april, 22. maj, 19. juni

