Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. november 2017 i Yachtklubben Furesøen
Godkendt den 11. december 2017
Deltagere:
Thomas Rostrup-Nielsen
Søren Fanø
Carsten Schmidt
Peter Salskov-Iversen
Gert Eriksen, formand
Stine Carlslund Nielsen, sekretær
Per Svensson, kasserer
Afbud:
Karsten Hartmann Sørensen
Niels Bøllin11
(Mødet blev indledt med en underskriftsseance omkring nyt konto-setup i Nordea.)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat af møde den 23. oktober 2017
Godkendt.
3. Bordet Rundt, hvert bestyrelsesmedlem fortæller sin "siden sidst i YF"
Peter:
- Havde været på inspirationsbesøg i Holte Roklub. Der blev primært kigget på låse-system og
videoovervågning, men også IP telefon og andet.
- 3 stk. Open 5.70 er på land, men det er nemt hurtigt at sætte en båd i vandet, hvis der er flere,
som vil sejle vintersejlads.
- USU arbejder på at rekruttere nogle nye forældre til udvalget.
- På grund at pladskrav på land og vand, er det umuligt for YF at være vært for Sejlunionens
Grandprix- stævner. Vi er på jagt efter et af de stævner, hvor der deltager en eller to bådklasser og
med 50-150 sejlere. Desværre har DS Grandprix- stævner opsuget næsten alle klassernes ranglistestævner og Danmarksmesterskaber.
- Rudersdal Idrætsråd har afholdt idræts-valgmøde. Politikerne var ret enige om, at idræt er det
mest fantastiske der findes. Der er blot ikke ret mange penge til at understøtte det. Var der flere
penge, ville visse politikere prioritere flere penge til skolerne og de ældre frem for foreninger.
- Havde været til Rudersdals Frivilligfest. Peter kunne kun opfordre til, at flere møder op næste
gang.
Carsten:
- Bådoptagningen gik efter planen, og folk var mødt op rettidigt.
Thomas:
- Kommenterede om Open 5.70, at aktiviteten er god til at løfter de sejlere, som ikke er så
konkurrencemindede. Vi skal have attention på at videreudvikle området med respekt for dette.
Stine:
- Er gået i gang med diplomtræner-uddannelsen i DIF-regi, hun kunne berette om nogle fagligt
spændende dage i Idrættens hus i Brøndby.

4. Bordet rundt supplerende – bestyrelsens igangværende opgaver
- Rapport fra Klubkonferencen – Peter og Gert
Peter omtalte et oplæg, som handlede om at skal skrue ned for hyggen – men op for læringen og
det at ”blive bedre”. Folk efterspørger kvalitet og læring.
Gert omtalte et oplæg, som handlede om brugen af Facebook. Vi skal bruge Facebook meget
mere. Vi skal overveje, hvordan vi får aktiveret folk, en af vejene er at få meget mere liv på vores
fælles Facebook-side ”Yachtklubben Furesøen”.
- Status vedr. resterende afvikling af klubbåde – Peter/Gert
Der er afhentet yderligere en Soling, og der er nu kun ”Michelle” tilbage. USU ønsker yderligere at
afvikle en ældre 29er i forbindelse med, at der søges finansiering til en ny 29er.
- Status vedr. vores Lynæs18-både – Gert
Springeren (FUR6) er ført på salgslisten i forlængelse af dialog på sidste bestyrelsesmøde. Valget er
sket i dialog med Seniorsejlerskolen. Baggrunden er, at der stort set ikke er nogen seniorer uden
for skolen, som vil benytte og vedligeholde Lynæs18-bådene. Vedligeholdsstandarden på FUR4 er
rigtig god, og tilsvarende på FUR5, hvor der dog bør laves glasfiberarbejde ved et røstjern til
styrbord.
- Status vedr. ny hjemmeside – booke ny planlægningsdato? – Stine/Karsten
Mødet blev ikke booket, da Karsten var syg. Der er afholdt et møde om hjemmesiden, hvor der er
aftalt nogle hjemmeopgaver for at komme videre. Vi må prøve at booke mødet med Karsten
Hartmann og Stine på næste bestyrelsesmøde.
- Status vedr. varmeanlæg/styring – Karsten, Gert
Karsten har påbegyndt forskellige tiltag for at vi kan finde ud af, hvor meget vi bruger i varme.
Formålet er at sikre den mest passende dimensionering af et nyt anlæg.
- Husrenovering og –udvikling samt varmeløsning, status – Gert
Intet nyt i forhold til sidste gang. Der afholdes et møde i arbejdsgruppen i næste uge. Formålet er
at aftale de fornødne justeringer, som er relevante i en ny ansøgning til kommunen.
- status vedr. undersøgelse af klubhusets fundament – Gert
Der er sendt ansøgning til kommunen.
- Status og videre forløb vedr. vinterbadning, glatte broer - muligheder? – Gert
Vi ser gerne, at der findes en type plastmåtte fra huset og ud til badestigen, som kan reducere
glatheden. Evt. flytbare måtter som i svømmehaller.
5. Møde til foråret med klubbens aktive, planlægning
Vores målsætning er at afholde et fællesmøde for klubbens aktive én gang om året. I den
forbindelse vil vi prøve at få så mange som muligt til at deltage, idet deltagerkredsen skal være
fokuseret om klubbens tovholdere. Mødet skal omfatte en velkomst med tak for året som gik,
meldinger fra de aktive om deres tanker vedr. næste sæson – herunder, hvordan vi sammen kan
understøtte at få gennemført de bedst mulige, relevante aktiviteter.
Der skal indtænkes spisning i fællesmødet, hvis rammer generelt skal være uformelle.

Mødet afholdes den 24. februar 2018 kl. 14-17.30. Til kl. 16 skal der være planlagt noget at spise,
hvor man alternativt kan gå, hvis man har lyst til det. Arbejdsgruppen består af Gert, Peter,
Karsten og Stine.
Der skal tænkes på indhold både for bådejere, ungdom og seniorer inkl. vinterbadere.
6. medlemsforhold for vinterbadere og støttemedlemmer

Som drøftet på sidste møde, kan vinterbadere som aktive medlemmer (dog uden
sejladsaktivitet) stemme til generalforsamlingen, og i øvrigt indgå i klubbens aktiviteter.
Der er aktuelt 5 vinterbade-medlemmer. Afdelingens størrelse har en naturlig begrænsning
fx pga. saunaens størrelse. Der var opbakning til Gerts forslag om at løse kontingentdilemmaet ved at formulere vinterbader-kontingentet som ”Vinterbademedlemmer og
andre aktive medlemmer uden sejladsaktiviteter”.
8. Hvor er vores seniorsejlerskole på vej hen? drøftelse af mulige actions
Hvordan kan vi videreudvikle vores sejlerskole? Der blev briefet om udviklingen af området efter
overgangen til DS’ regi. En forventelig vej frem for YF (afhængig af økonomien) er at øge
anvendelsen af instruktører fra YF Ungdom – og håbe på, at dette på sigt kan suppleres med
frivillige instruktører. Der bør tænkes i nogle kortere forløb frem for de lange 2-årige forløb. Bl.a.
Peter talte for et 3 måneders forløb. Samtidig skal vi søge at etablere et godt koncept, hvor vi kan
skille os ud fra andre klubber. Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe omfattende Peter, Ilene, Gert
og nogle Open 5.70-trænere.
9. Renovering af kranen
Vi skal have tilbud på renovering af kranen. De to lejer i toppen af kranen er slidte og omgivet af
rust i stål-delene. Dette skal repareres, hvilket kræver at kran-armen demonteres og tages på
værksted. Ansvarlig er Peter.
10. Økonomi-status ved Per
Per: Det går fint med økonomien, men en aktuel månedsrapport udestår.
11. Evt.
Da vi nåede til dette punkt valgte bestyrelsen at gå hjem. Kommende bestyrelsesmøder – alle dage
kl. 19.15-22 er herefter:
11. december 2017
Nye datoer i 2018:
22. januar
19. februar
19. marts
Generalforsamling planlægges til 10. april (er senere endeligt fastlagt)
23. april
14. maj
18. juni

