Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 2.2.2015

Godkendt 2.3.2015

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Fanø, Karsten Hartmann Sørensen, Peter Salskov-Iversen, Per
Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 19.1.2015
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
Intet til referat
4. Økonomistatus
I forbindelse med regnskabsafslutningen har det vist sig mere besværligt end forventet at
gennemføre beslutningen om at eliminere Herslevlejren fra YF's regnskab. Målet om, at reducere
Herslevlejren til en note i regnskabet er dog inden for rækkevidde. Fremover føres regnskabet i
smarbejde mellem de involverede klubber som et selvstændigt regnskab. I den forbindelse blev det
besluttet at YF's kasserer fremover kun skal have kiggeadgang til Herslevlejrens bankkonto i
Nykredit.
5. Medlemskab for flygtninge hjemhørende i Rudersdal kommune
Det blev besluttet, at YF skal have en åben holdning til flygtninges eventuelle interesse i at dyrke
sejlsport. Steen Sverdrup, som er tovholder for +55-programmet, vil være kontaktperson til
kommunen.
6. Vedtægtsændring
Gerts udkast til ændring af vedtægterne fokuserede på konsekvensjusteringer som følge af YF's
overgang til elektronisk kontakt til medlemmerne herunder indstilling af udgivelsen af Furesø Nyt.
Derudover var et væsentligt element implementering af kommunens krav om ekstern revision.
7. Budget for 2015
Budgetudkastet blev gennemgået. Gert vil foretage enkelte ændringer i lyset af de fremkomne
bemærkninger til udkastet.
8. Indledning af proces med renovering/energieffektivisering af klubhuset
Gert havde været i kontakt med Sven Kofoed Hansen, som i 2010 havde deltaget i en projektgruppe
vedrørende eventuel renovering af klubhuset. Det blev besluttet at indkalde til et medlemsmøde,
hvor medlemmer med kompetencer, som skønnes relevante i forbindelse med et renoveringsprojekt,
vil blive indkaldt til et orienteringsmøde, det kunne danne baggrund for etablering af en
projektgruppe.
9. Fastsættelse af dato for generalforsamlingen
Der stiles mod at afholde generalforsamlingen den 24. marts sekundært 14. april 2015.
Mødet slut 22.30.
Kommende møder: 23.2., 16.3., 20.4., 18.5.2015

