Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 12. november 2012

Godkendt 10.12.12

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen,
Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Leif Møller-Hansen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 8.10.2012
Godkendt.
3. Bordet rundt/opfølgning på sidste møde
-Niels orienterede om resultatet af søgningen efter en ny/brugt Soling. Han havde fundet et relevant
emne i Jylland. Bestyrelsen havde allerede inden møde fået tilsendt data om båden. Under Niels’
forhandlinger med ejeren tilbød denne, at en uindregistreret (ikke typegodkendt) bådtrailer kunne indgå
i handelen. Da prisen for traileren ikke var meget dyrere end et bådstativ, og den samlede investering
kunne holdes inden for dispositionsbeløbet på kr. 40.000 inklusiv transport til YF, besluttede bestyrelsen
at godkende købet af båd og trailer. Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til, om traileren
skal indregistreres.
-Gert orienterede om havneprojektet. Der arbejdes fortsat intenst med at få finansieringen på plads.
Sideløbende med dialogen med pengeinstitutterne søges der også fondsmidler. Om sidstnævnte kan
siges, at der endnu ikke er modtaget nogen positive tilbagemeldinger.
-Gert og Per havde haft møde med revisorerne vedrørende omlægningen af økonomi- og
regnskabsstrukturen. Efter planen vil ændringerne være på plads inden udgangen af december.
-Peter og Gert orienterede om et møde med kommunen vedrørende vej, bevoksning m.m. De oplyste, at
kommunen fortsat overvejer tilbagemeldingen vedr. udbedring af skovvejen fra Jægerhuset til YF.
Kommunen vil gennem løbende overvågning af træerne på skrænten langs havnearealet sikre sig, at
træernes tilstand ikke frembyder nogen risiko for brugerne af klubbens areal. Nødvendig beskæring af
buske og træer, som er til gene for YF, vil blive foretaget.
Kommunen planlægger at sætte nye vejvisningsskilte op , hvor Parcelvej møder Dronningårds Allé samt
ved Jægerhuset ved skovvejens start op mod YF. Kommunen vil næppe dække udgifter forbundet med
opsætning af en ny vejbom i træ til erstatning af vores nuværende jernbom.
-Susanne er i kontakt med kommunen vedrørende etablering af bane-område til brug for afvikling af
”evolution race” / fysisk træning. Installationen vil være tilgængelig for alle idrætsudøvere. Det
forventes ikke, at YF vil skulle afholde udgifter til denne aktivitet, hvis deltagere heller ikke vil få
adgang til klubhuset
-Det blev besluttet, at Peter overtager ansvaret for våbentilladelsen til klubbens startpistol.
-Der er fra flere sider incl. bestyrelsen udtrykt stor tilfredshed med resultatet af maleindsatsen i gang og
kontor på 1. sal. Peter vil gå videre med på frivillig basis også at få malet omklædningsrum og toiletter.
-Det blev besluttet, at stativgården skal ryddes for gamle, ubrugte stativer. Der vil blive indrykket en
notits i Furesø Nyt, januar 2013 om emnet.

-Der er behov for bedre internetforbindelse. Der var endvidere enighed om, at den ene fastnetforbindelse
kan undværes. Søren vil tage sig af sagen og fremkomme med et forslag.
4. Status vedrørende økonomi
Per kommenterede den udsendte perioderapport. Der kunne konstateres et stort behov for at få
implementeret det nye økonomisystem inkl. en revideret kontoplan, som vil blive taget i brug med
virkning for det næste regnskabsår.
Arbejdet med overgang til ”Klubmodul” forløber planmæssigt. I den forbindelse blev det understreget,
at det var vigtigt for kontingentregnskabet at få medlemmernes e-mail adresser registreret. Det
forhåbentlig begrænsede antal medlemmer, som ikke benytter e-mail, vil blive håndteret på en måde,
sådan, at de betaler kontingent via en bank-overførsel. Per oplyste, at Nets havde godkendt YF til
modtagelse af dankortbetalinger i deres system.
5. Budgetlægning for 2013
Gert orienterede om, at der per d.d. kun var modtaget nogle få tilbagemeldinger fra udvalgene.
Oplæggene fra udvalg, hvor der var repræsentanter tilstede blev gennemgået og drøftet. Videre
behandling af dette dagsordenspunkt blev derefter udskudt til næste møde.
6. Eventuelt
Ingen emner
Mødet slut 22.15
Kommende møder:
10. december 2012
14. januar 2013

