Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2016

Godkendt 24.10.2016

Deltagere: Gert Eriksen, Peter Salskov-Iversen, Søren Fanø, Stine Carlslund Nielsen, Thomas
Rostrup-Nielsen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Karsten Hartmann Sørensen, Niels Bølling, Per Svensson
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22.8.2016
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Gert oplyste, at Hus- og Havnedagen havde haft et tilfredsstillende forløb. De på forhånd
prioriterede udendørs opgaver var blevet udført, hvilket var begunstiget af det gode vejr. Ikke alle
indendørs opgaver var blevet fuldført, men det vil ske inden for den nærmeste uger bl.a. med hjælp
fra USU medlemmer.
- Gert vil indkalde senior-kapsejlerne til et møde i november, som vil kunne være et oplæg til
aktiviteter i 2017.
- Gert vil holde møde med Morten Martens og instruktører vedrørende Seniorsejlerskolen.
- Det blev besluttet, at hvis det ikke inden 1.7.2017 lykkes at afhænde klubbens Solinge, vil disse
blive skrottet.
- Karsten og Niels (fraværende på mødet) blev opfordret til at udarbejde et oplæg til, hvordan YF's
90-årsdag i 2017 vil kunne markeres. Et færdigt oplæg vil måske kunne anvendes til en ansøgning
om kommunal støtte til aktiviteten.
- Det blev besluttet hurtigst muligt at få bestilt en omfattende reparation af kranen.
4. Økonomistatus
- På grund af kassererens fravær blev det udleverede regnskabsmateriale ikke gennemgået. Det blev
blot konstateret, at der ikke var markante afvigelser fra budgettet og bundlinjen gav heller ikke
anledning til bemærkninger.
5. Drøftelse af Gerts oplæg "YF har et demokratiproblem".
- Papiret skitserede forskellige muligheder for vedtægtsændringer med afsæt i folkeoplysningslovens principper og DIF's vejledning "Foreningsvedtægten”. Bestyrelsens konklusion var, at
ungdomssejlerne indflydelse på klubbens drift og økonomi er i overensstemmelse med de af DIF
formulerede anbefalinger – især pga. Ungdomsssejlerudvalgets medbestemmelse i klubbens
forhold.
Mødet slut 22.10
Kommende møder:
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