Referat af bestyrelsesmøde mandag 23.10.2017 i Yachtklubben Furesøen
Godkendt den 20. november 2017
Deltagere:
Peter Salskov-Iversen
Søren Fanø
Karsten Hartmann Sørensen
Carsten Schmidt
Gert Eriksen, formand
Stine Carlslund Nielsen, sekretær
Afbud fra:
Thomas Rostrup-Nielsen
Niels Bølling
Per Svensson, kasserer
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referater af møder den 21. august og den 18. september
Godkendt.
3. Bordet Rundt, hvert bestyrelsesmedlem fortæller sin "siden sidst i YF"
Stine:
- Alle duelighedssejlere fra Ungdom, der har været til prøve har bestået, det er gået rigtig godt.
Carsten:
- Bådejerlauget har afholdt møde og er i gang med at lave en lille folder kaldet ”Velkommen som
bådejer”. Det blev aftalt, at de kunne råde over et opslagsområde svarende til op til 2 A4 sider
vedr. Nyt fra Bådejerlauget.
- Bådejerlauget vil prøve at lave et sæsonstarts-møde i starten af marts.
Peter:
- Den ene Soling, Ilene/Lambrusco, er nu under renovering på Flyvestation Karup. Der skulle
forhåbentligt komme en anden snarest og hente Michelle og den sidste, White, er også ved at
være afsat.
- Der er behov for mandskab til at få Søløven op af vandet. Vi har ikke lyst til at den kommer til at
sidde fast i isen, så vi skal have gjort noget.
- Reoler er ved at blive sat op på loftet over hallen.
- En Open 5.70 er taget op og en anden bliver snart taget op. Der er folk til at sejle i de 2 andre
frem til jul.
4. Bordet rundt supplerende – bestyrelsens igangværende opgaver
- status vedr. resterende afvikling af klubbåde – Peter/Gert
Vi skal have vurderet hvor mange der vil bruge de to Ynglinge til foråret. Lige nu ser det ud til at
der ikke er nok folk til at holde begge både vedlige. Ud fra resultatlisten for Torsdagsmatch, så er
det kun 134 ud af de to Ynglinge 133 og 134, som har været på vandet i større omfang.

Vi skal også vurdere om alle tre Lynæs18 bliver brugt. Alt tyder på, at det kun er to af bådene, som
anvendes, og så bør den 3. båd afvikles.
- status vedr. ny hjemmeside – Stine/Karsten
Der er lagt rigtig mange timer i forarbejde og start på udvikling af ny hjemmeside. Indtil videre har
de to løst opgaven uden ekstern bistand. Det må vurderes, at vi skal købe ekstern bistand og da til
hvad? Det blev aftalt at etablere et møde mellem de to og Gert.
- status vedr. aktivering af Juniorudvalg – Stine
Der er sket lidt, men ikke tilstrækkeligt til at få etableret et møde.
- siden sidst vedr. gammelt varmeanlæg/styring – Karsten
Der er nogle radiatorer, som er defekte. Det må sikres, at der er radiatorer fordelt rimeligt rundt i
huset, sådan at huset kan holdes tilstrækkeligt varmt og at vandrørene ikke fryser. Om nødvendigt
må der købes enkelte nye radiatorer. Det er yderligere konstateret, at radiatorerne er 380 watt
radiatorer, men de kører kun på 240 watt.
- husrenovering og –udvikling samt varmeløsning, status – Gert
Der har været afholdt et afklarende møde med kommunen, hvor referatet er fremsendt til
bestyrelsen. Der er aftalt møde mellem Peter, Karsten og Gert i morgen for at afklare principperne
for det videre forløb, derefter fremsendes en revideret ansøgning senest medio februar 2018.
- status vedr. undersøgelse af betonsøjlerne under klubhuset – Gert
Der er nu fremkommet 2 sammenlignelige tilbud. Efter valg af leverandør vil der blive søgt om
kommunal støtte fra puljen vedr. ekstraordinært vedligehold.
- Sikring af SUP'er – Stine
Stine spurgte om det var muligt, at få lavet et andet system til at fastlåse vores SUP-boards. Vi har
wirer og talloritter til at lave det. Kan vi finde nogen, som fixer det?
- Status vedr. nyt brandalarm-anlæg – Karsten/Peter
Projektet er i gang.
- Status og videre forløb vedr. vinterbadning – Gert
Der blev afholdt informationsmøde torsdag den 13. oktober. Fremmødet var pænt, men der er er
fortsat plads til flere vinterbadere – dvs. ikke venteliste. Gert foreslog, at fremsende
pressemeddelelser til Det Grønne Område og Rudersdal Avis. Gert arbejder videre med dette.
Bestyrelsen opfordrede til, at der blev nedskrevet nogle sikkerhedsregler vedr. vinterbadning.
Vinterbaderne fik OK på at anskaffe noget belysning, sådan at man kan orientere sig, især hvis der
går noget galt. Bestyrelsen revurderer behovet for venteliste ved 50 tilmeldte.
Der var en drøftelse om udfordringerne ved vinterbademedlemskabet i forhold til
støttemedlemskabet, vinterbadere er aktive medlemmer og kan stemme ved generalforsamlingen
i modsætning til støttemedlemmer. Forholdet søges afklaret ved næste møde.

- Status vedr. materielanskaffelser – Gert
Alle planlagte investeringer er gennemført, der udestår blot et par fakturaer, hvorefter regnskab
vedr. materielstøtte kan fremsendes til Rudersdal Kommune.
- Praktik ved kommende standernedhaling – Peter
Karsten Hartmann er ikke med ved standernedhalingen lørdag. Der skal følges op på, om der er
bestilt fadølsanlæg mv. Gert står for chips til øl- og vandtimen og en pose sand til den glatte bro.
5. Økonomi-status ved Gert
- Den fremsendte medlemsstatistik viser ligesom økonomirapporten, at vi har mistet nogle seniormedlemmer. Dette medfører et fald i seniorkontingenter og bådpladsleje. Som konsekvens af
dette skal vi have stærkt øget fokus på organisering og aktiviteter på seniorområdet, primært
baseret på Open 5.70 og på mere målrettet udlejning af bådpladser.
Vedr. trænerudvikling gælder, at YF, KDY og Hellerup planlægger at lave fælles trænerudvikling,
med afsæt i vores ret ensartede behov. Baggrunden er, at Dansk Sejlerunion ikke vil lytte til det
reelle behov på området trænerudvikling. Der kan derfor forventes et fald i omkostningen til
Dansk Sejlunions Trænerkurser fremover.
Vedr. Budget 2018 skriver Gert til udvalgene og beder dem om at komme med deres input vedr.
budgettet for næste år.
6. Ansøgning vedr. inventar og materiel, herunder vilkår for Jena og Katja ved bevilling af
kommunal støtte i forhold til materiel til dem
Det oplæg til ansøgning, som Gert havde udarbejdet blev gennemgået og godkendt. Vi søger heri
bl.a. om støtte til en 49erFX til Jena og Katja. YF vil i givet fald eje jollen, og pigerne bidrager med
forsikring og anden drift som brugere af jollen. Pigerne indskyder i løbet af efteråret 2018 og
primo 2019 støtte fra Team Danmark og Sejlunionen til rest-finansiering af jollen. Todelingen blev
godkendt af hensyn til pigernes sejlerregnskaber.
7. Møde til foråret med klubbens aktive, planlægning
Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.
8. Evt.
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
20. november 2017
11. december 2017

