Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2017

godkendt 20.3.2017

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Søren Fanø, Karsten Hartmann-Sørensen, Peter SalskovIversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Stine Carlslund Nielsen, Thomas Rostrup-Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 23.1.2017
Godkendt
3. Opfølgning på tidligere mødeforløb/Bordet rundt
- Peter orienterede om planlægningen af den kommende sæson for Open 5.70. I den forbindelse
blev der fremlagt en handlingsplan for den kommende sæson, som bl.a. indeholdt et introduktionskursus for interesserede junior- og seniorsejlere. Der ville også blive etableret et mere sportspræget
tilbud.
- Karsten gav en status for det fejlramte varmeanlæg. Han havde gennemgået det tekniske anlæg,
hvor det havde vist sig, at et antal relæer var defekte. Der er bestilt nye relæer, som Karsten vil
installere snarest.
- Gert orienterede om husrenoveringsprojektet. Der havde været afholdt et møde med to
repræsentanter fra Rudersdals Kommunes Byplanafdeling. Drøftelsen med kommunen tog afsæt i
den skitse til ombygning, som YF havde udarbejdet. YF havde modtage kopi af kommunens referat
af mødet, som åbner op for etablering af nogle af de løsninger, som YF har prioriteret. Der er en
høring i gang vedr. en ny kommuneplan. I den forbindelse blev YF opfordret til at afgive et
høringssvar vedr. vores planer til ombygning af klubhuset.
- Gert har i samme forbindelse modtaget et tilbud fra to ingeniørfirmaer på udarbejdelse af en
tilstandsrapport, som vil indgå i beslutningsgrundlaget for en langsigtet, omfattende husrenovering.
- Gert oplyste, at nedramningen af de 3 ekstra pæle ved vestbroen var afsluttet.
- Gert orienterede om mødet med seniorsejlerne. Bestyrelsen besluttede, at bibeholde den
nuværende flåde af kølbåde i 2017. Sejlerskolen vil i 2017 træne om mandagen.
- Næste Polar Evolutionrace vil blive afholdt den 12. marts 2017. Der er ikke planlagt andre
arrangementer i dette regi i 2017.
- Bestyrelsen drøftede status i forhold til Jægerhuset, og besluttede med afsæt i samarbejdsaftalen
mellem Jægerhuset, Vandskiklubben og YF (som endnu ikke er underskrevet af Jægerhuset), at man
løbende vil holde dem orienteret om større YF-aktiviteter.
- Status vedrørende kommunal materielstøtte. Gert oplyste, at svarene på YF's ansøgninger om
støtte lå på det forventede beløbsmæssige niveau.
4. Indkaldelse til generalforsamling vil blive udsendt i henhold til vedtægterne.

Generalforsamlingen vil blive afholdt den 11 april 2017. (er siden ændret til den 4. april).
5. Etablering af nyt varmeanlæg
Gert var i færd med at udarbejde en ansøgning til kommunen vedrørende et støtte og lånegaranti fra
kommunen i forbindelse med et nyt, miljøvenligt varmeanlæg. Bestyrelsen bakkede op om
initiativet.
6. Drøftelse af Tritons fremtid
Bestyrelsen beslutte at meddele Tritons initiativgruppe, at bestyrelsen tilbyder at overdrage Triton
til gruppen vederlagsfrit. Triton vil dermed udgå af klubbens flåde og vil forudsat accept fra
Naturstyrelsen kunne sejle videre på Furesøen inden for en privat ramme, som Tritons
initiativgruppe skal aftale, og som vil skulle godkendes af bestyrelsen.
Mødet slut 22.30
Kommende møder: 20. marts, 24. april, 22. maj, 19. juni

