Referat af bestyrelsesmøde mandag 18.9.2017 i Yachtklubben Furesøen
Godkendt den 23. oktober 2017
Deltagere:
Thomas Rostrup-Nielsen
Peter Salskov-Iversen
Niels Bølling
Søren Fanø
Karsten Hartmann Sørensen
Per Svensson, kasserer
Gert Eriksen, formand
Stine Carlslund Nielsen, sekretær
Afbud:
Carsten Schmidt
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af møde den 21. august
Udskudt til næste møde.
3. Bordet Rundt, hvert bestyrelsesmedlem fortæller sin "siden sidst i YF"
Det trådløse net virker, men der mangler stadig noget, der skal sættes op. Peter og Gert sørger for at koden
bliver tilgængelig for klubbens medlemmer.
Der er afholdt Furesømesterskab, men desværre kun med en sejlads, da det blev tordenvejr.
I forbindelse med at et USU-medlems arbejdsplads flytter, har vi fået forskellige ting gratis, bl.a. reoler,
planter og skilte. Der kommer også et værktøjsskab og nogle kabeltromler.
4. Bordet rundt supplerende – bestyrelsens igangværende opgaver
- status vedr. resterende salg af klubbåde – Peter/Gert
Der er ikke noget nyt og derfor blev det besluttet at skære Solingene op, vi starter med den med lavest nr.
- status vedr. ny hjemmeside – Stine/Karsten
Der er ikke noget nyt
- status vedr. aktivering af Juniorudvalg – Stine
Har sendt mail ud, men ellers er det ikke kommet videre.
- siden sidst vedr. gammelt varmeanlæg/styring – Karsten
Anlægget virker og huset kan holdes frostfrit. Der er stadig noget arbejde i det.
- kan vi gøre noget for at reducere slid etc. på følgebådsmotorerne? (Gert)
Meldingen var, at bådene sejler i rigtig mange timer, og de holdes med al relevant service. Vi passer bedre
på dem end i andre klubber, i hvert fald har vi færre problemer med følgebådene end andre klubber.

5. Beslutning om undersøgelse af klubhusets fundament
Vi har fået et par tilbud på, hvad det koster, og det er ikke billgt. Det blev aftalt at lave en kvalitetssikring
vedr. det ene tilbud. Vi søger støtte til ekstraordinær lokalevedligeholdelse, når vi ved, hvilken leverandør
og pris vi lander på.
6. Beslutning vedr. nyt brandalarm-anlæg
Der er et krav, om vi har en sammenkædet røgalarm. Det vil sige, at der skal være en sirene med fremført
strøm og med backup batteri. Gert videregiver kontaktdata til Karsten Hartmann og Peter S-I, de arbejder
herefter videre med projektet.
7. Behandling af oplæg om vinterbadning
Vi vil prøve at balancere afdelingens omfang med vores fysiske rammer. Vinterbadning er en aktivitet, som
gør brug af vores faciliteter på et tidspunkt på året, hvor vi har mindre aktivitet. Det planlægges at starte
aktiviteten i løbet af oktober. det tidligere generalforsamlingsbesluttede kontingent svarer til
ægtefællekontingentet.
8. Økonomi-status, udgår
Juli og august er ikke bogført for nærværende.
9. Status vedr. materielanskaffelser, sponsorstøtte, kommunal støtte etc., herunder evt. beslutning om
yderligere anskaffelser – Gert
- der et fremsendt en statusoversigt til punktet inden mødet.
Vi har modtaget sponsorstøtte til flydedragter og sailqube-joller. Vi er derfor tæt på at kunne komme i mål
med vores liste over, hvad vi ønsker at investere i i denne sæson. USU fik herefter lov til at gå videre med
de resterende anskaffelser.
10. Evt.
Vi skal fortsat holde møde med klubbens aktive en gang om året. Vi skal hele tiden tænke på, hvordan
rammer vi aktiverer flest muligt. Et møde skal omhandle tak for sidst, og hvordan får vi planlagt hvad vi vil
næste sæson. Undervejs skal der indtænkes noget mad. Det tages på som et punkt på næste møde. Alle
skal lige tænke over noget til 3 hovedgrupper: Bådejere, Ungdom og Seniorer.
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
23. oktober 2017
20. november 2017
11. december 2017

