Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober 2016

Godkendt 21.11.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Stine Carlslund Nielsen, Karsten Hartmann-Sørensen,Thomas RostrupNielsen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling, Søren Fanø
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 19.9.2016
Godkendt
3. Opfølgning på tidligere mødeforløb/Bordet rundt
- Status vedrørende husrenoveringsprojekt: YF er i dialog med kommunen vedrørende reglerne for
varmeanlæg samt om byplanmæssige forhold i for renovering/ombygning af klubbens bygninger.
- Salg af klubbåde: 1 båd er solgt til et medlem, og en anden båd er fjernet fra klubben.
- Samarbejdet med Jægerhuset: På et møde den 7.10.2016 med deltagelse af kommunen, Jægerhuset
og YF (Gert og Niels) blev det aftalt, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Jægerhuset
og YF. Det er håbet, at en samarbejdsaftale vil kunne være et vigtigt element i bestræbelserne på at
etablere en god dialog mellem Jægerhuset og YF.
- Under ovennævnte møde gjorde YF bl.a. kommunen opmærksom på, at tilkørselsvejen til YF var
hullet, og at belægningen på redningsvejen ned til Vandskiklubben var kritisabel. Kommunen ville
indkalde til møde om problemer med de fysiske forhold i nærheden af Jægerhuset og YF.
- Status vedrørende hjemmesiden: Stine arbejder med opgaven og forventer at kunne afslutte sagen
hen over vinteren.
4. Økonomistatus
Da regnskabsposteringerne for september ikke forelå, blev det besluttet at udskyde kassererens
gennemgangen af regnskabet til næste møde, dog er der en fin likviditet.
5. Budget
Gert oplyste, at proceduren med at indhente udvalgenes budgetønsker for 2017 ville blive indledt
snarest. I forbindelse med punktet gennemgik man ansøgningen til kommunen vedr. inventar og
materiel, som var baseret primært på USU's ønsker. Gennemgangen medførte kun justeringer i
beløbsniveauer, ikke i de indeholdte elementer.
Det blev besluttet at undersøge muligheden for at købe en brugt kabinemotorbåd, som vil kunne
anvendes til såvel dommerbåd som tjene til erstatning for Triton, hvis levetid i det nuværende
koncept vurderes til at være meget usikker. Forinden der træffes en endelig beslutning om køb af en
ny båd, vil bestyrelsen gå i dialog med Triton-gruppen.
6. Evt.
Mødet slut 22.00
Kommende møder: 21. november, 12. december

