Referat af bestyrelsesmøde mandag 21.8.2017 i Yachtklubben Furesøen
Godkendt den 23. oktober 2017
Deltagere:
Thomas Rostrup-Nielsen
Peter Salskov-Iversen
Niels Bølling
Søren Fanø
Carsten Schmidt
Per Svensson, kasserer
Gert Eriksen, formand
Stine Carlslund Nielsen, sekretær
Karsten Hartmann Sørensen deltog kort indledende
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af møde den 19. juni
Godkendt
3. Bordet Rundt, hvert bestyrelsesmedlem fortæller sin "siden sidst i YF"
I Bådejerlauget er der blevet talt om ”know how”. Konkret vil man lave noget ”velkommen til
havnen” med fokus på, hvordan man får lavet ting på båden. I forbindelse med bådoptagningen er
tanken, at etablere hjælp til at ordne både og få dem op. Der er også blevet talt om at lave en liste
med personer med forskellig viden, som bådejerne vil kunne trække på, hvis de har brug for hjælp.
Formålet er bl.a. at få flere bådejere på havnen, f.eks. også ved hus- og havnedagene, men frem
for alt er målet, at bådejerne får noget ud af det som gruppe. På denne måde kan det blive en winwin-situation for bådejere og klub.
Sjælland rundt Indenom placeres næste år den 17/6.
Bestyrelsen præciserede, at føring at logbøger er et krav, hvis man vil sejle i klubbens både.
Formålet er, at vi kan se, hvem der bruger bådene. Samtidig kan man se, hvis der kommer skader
på bådene.
Der deltog masser af både til YF Ungdoms klubmesterskab. På banen, hvor Peter var baneleder,
blev der gennemført ca. 51 sejladser.
Vågehvalens motor er kassabel og skal skiftes. Det kan bedre betale sig at købe en ny frem for at
reparere den gamle. Der bestilles derfor en ny motor. Reparation ville koste ca. 33.000 kr. og ny
inkl. montering koster ca. 51.000 kr., begge priser er inkl. moms.
PreWorlds er gennemført i Århus for alle OL klasser her i august. Eventen er forløber for Hempel
Sailing World Championships Aarhus 2018. Vi får en plakat til opsætning med Jena og Katja på.
Peter har været rundt i havnen med grødeskæreren, der har været klart vand over sommeren og
dermed mere sollys ned på bunden, som har fået vandpest og børstebladet vandaks til at vokse.
Stine berettede om nogle af hendes sommer-aktiviteter: En sejltur i Peter Madsens ubåd i foråret
og en tur på SUP-board fra YF til Øresund primo august. Tiden vil vise, om hun laver noget
lignende næste år.

4. Bordet rundt supplerende – bestyrelsens igangværende opgaver
- status vedr. resterende salg af klubbåde – Peter/Gert
Der har været nogle henvendelser vedr. Solingene efter markedsføring på Gul og Gratis og
facebook. Der er stadig nogle, der er interesseret i bådene.
3-4 Blu-blu Optimistjoller er også ved at være gjort klar til salg.
- status og videre forløb for Open 5.70 – Peter
Det kører stille og roligt. Der er junior sejlads mandag og tirsdag. Stine har et af holdene mandag.
- status forbedret net-adgang/print etc. – Karsten
Karsten har kigget på access-punkter og aktuel dækning. Det overvejes at opsætte et accesspunkt mere.
- status vedr. ny hjemmeside – Stine
Stine har haft travlt med sejlads hele sommeren, så der er ikke sket yderligere.
- status vedr. aktivering af Juniorudvalg – Stine
Der er ikke blevet sendt noget ud til udvalget endnu.
- status vedr. håndtering af både på land og både uden mast – Gert
Der er stadig en båd, som står på land. Ejeren kan ikke få taget sig sammen til at lægge den i
vandet. Den står i vejen - også når bådene skal tages op i efteråret.
Der var lagt an til at hjælpe bådejere med at sætte mast på, og to bestyrelsesmedlemmer var klar
til at hjælpe i weekenden – men der kom ikke nogen af dem, som har båden liggende uden mast.
5. Forberedelse mhp. husrenoveringsudvalgets møde med Kultur den 28. august.
- herunder info om status vedr. husrenovering/havnevarme/tilstandsrapport – Gert
Basis er materialet fremsendt til Kultur cc. bestyrelsen den 2. juli. Vi har været omkring rammerne
for henvendelsen på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien. Der var derfor ikke spørgsmål eller
kommentarer til den mail, der var fremsendt om den overordnede plan.
6. Økonomi-status
- gennemgang af den fremsendte økonomistatus for 1. halvår ved Gert og Per.
Vi er lidt bagud vedr. kontingentindtægter. Indbetalingerne jævner sig mere og mere ud i forhold til
tidligere år, i forlængelse af overgangen til Klubmodul. Trænerløn er noget over budget, dette
skyldes dog aktivitet med sommersejlads, hvor tilskuddene først fremkommer senere.
Ungdomsafdelingens omkostningsniveau er over niveauet for 1. halvårs budget, det påregnes dog
at området rammer budgettet på årsbasis. Der er således ikke noget der kræver en indgriben for
nærværende.
7. Status vedr. materielanskaffelser, sponsorstøtte, kommunal støtte etc.
- herunder evt. beslutning om yderligere anskaffelser – Gert
Vi mangler stadig lidt sponsormidler, før vi har finansieringen på plads til at gennemføre de
resterende investeringer, bl.a. i Sailqube-joller og SUB-boards.
8. Handlingsplan vedr. gammelt varmeanlæg/styring – Karsten
(vi kan ikke gå vinteren i møde uden varme i halvdelen af huset)
- Karsten har kigget på varmeanlægget. Vi får en tilbagemelding, når det virker.

9. Fastlæggelse af proces for oprydning i stativgården vedr. trailere og store stativer.
Gert havde vedhæftet et foto, som viser nogle af de store stativer der bl.a. fylder op i stativgården,
hvilket er ude af trit med havnereglementets regler om sammenklappelige stativer etc.
Konklusionen var, at vi skal fastholde, at nye både skal komme med sammenklappelige stativer.
Samtidig er det et krav, at alle stativer skal være mærkede med medlemsnr.
10. Anvendelse af Elitestøtte fra Team Rudersdal/Rudersdal Kommune.
Der var enighed om at anvende støtten fokuseret. Det blev derefter besluttet at dele støtten ligeligt
mellem vores potentielle OL-besætning med Jena og Katja – og til nyt ungdomsmateriel.
11. Ønsker vi asfalt på hele adgangsvejen?
Baggrund: Gert havde haft en dialog med den ansvarlige fra Rudersdal Kommune, Drift. Han
havde i marts konstateret, at der ikke var asfalt oppe på det flade stykke. Han havde talt for, at der
kom asfalt på vejen ned ad bakken ved skraldebøtten, da det aldrig ville kunne holde ret længe ad
gangen med stabilgrus. Gert havde herefter accepteret asfalt på bakken, hvis det var muligt. Vores
konklusion var, at vi gerne vil have asfalt på det vandrette stykke – og også ned ad bakken, selv
om vi er bekymret for bakken om vinteren, da der vil kunne blive meget glat. Gert skriver snarest til
kommunen vedr. anmodningen om asfalt.
12. Intern vejledning om sejlads i dommerbåden Luffe, oplæg var fremsendt før mødet
Vejledningen blev drøftet. I den forbindelse blev det præciseret, at logbogen altid ligger i båden.
Vejledningen, som tager udgangspunkt i korrespondancen med Naturstyrelsen, opsættes i båden.
I forhold til oplægget til formulering blev én ting præciseret: Er der søgt tilladelse, og er den ikke
kommet, så tager man ikke på vandet i båden.
13. Gennemgang og supplering af aktivitetsplan for YF q3-q4
Hus- og havnedag blev fastsat til søndag 17. september. Oplægget videre-bearbejdes af Gert.
14. Status vedr. planlægning af næste møde med alle udvalg og nøgle-frivillige, timing etc.
Punktet tages på næste møde.
15. Evt.
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
18. september 2017
23. oktober 2017
20. november 2017
11. december 2017

Til senere aktion:
- Drøftelse på næste møde om, hvordan vi får flere til at komme med til mødet mellem alle de
forskellige udvalg.

