Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 3. maj 2010 kl. 19.
Deltagere:

Sune Elvig, formand
Finn Andreasen, kasserer
Finn Sørensen
Niels Hansen
Sven Koefoed-Hansen
Gert Eriksen
Alfred Ørsted, sekretær (referent)

1. Bestyrelsens opgavefordeling
Opgavefordelingen, som blev aftalt på sidste møde, var udsendt på forhånd. Efter et par justeringer
blev oversigten godkendt og vil af Sune blive lagt på hjemmesiden sammen med referatet.
Furesø Nyt fortsætter indtil videre. Vi har et tilbud fra et medlem med grafiske kompetencer om at
medvirke i produktionen. Gert laver en oversigt over standardindhold, forslag til rolle og
ansvarsfordeling og produktionstidsplan. Alfred tager rollen som redaktør. Bestyrelsens medlemmer
leverer indhold/artikler.
Arbejdsgruppen omkring medlemskontakt vil, som en del af arbejdet med hjemmesiden, også se på
mulighederne for at medlemmerne fravælger det fysiske blad og i stedet bruger hjemmesiden.

2. YF og Sailing Denmark
Aktualiseret af en henvendelse fra Zoom8 klubben slog bestyrelsen fast, at i henhold til vedtægterne
er det kun bestyrelsen i YF, der kan repræsentere YF. Det blev på bestyrelsesmødet 8. februar aftalt,
at Sune skulle tage kontakt til Sailing Denmark vedr. omtalen af YF på deres hjemmeside. Sune
tager nu denne kontakt til Sailing Denmark. Yderligere tager Sune initiativ til et svar på Zoom8klubbens henvendelse.

3. PR og sponsorarbejdet
Gert orienterede om PR og sponsorarbejdet indtil nu og fremlagde forslag til strategi som del af YF
2015. Der var stor tilfredshed med, at bestyrelsen nu får mulighed for at følge dette arbejde tættere
og bidrage hertil. Der var enighed om, at der skal arbejdes ud fra helhedsbetragtninger omkring
klubbens behov for sponsorstøtte inden for forskellige aktivitetsområder og faciliteter.
Det blev aftalt at finde et tidspunkt i efteråret, hvor bestyrelsen færdiggør det samlede oplæg til YF
2015 (hele klubben). Herefter vil bestyrelsen så se på om organisationsstrukturen passer til
målsætningerne og strategierne.

4. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Sejlerskoleudvalget forventes at være udpeget inden næste bestyrelsesmøde.
Sikkerhedspolitikken er ved at være klar til at sende i høring hos de forskellige udvalg.
Triton er klar til søsætning.
Der har været opslag i klubhuset om bundmaling.

Der skal skrives kommissorier for alle udvalg for at sikre fælles opfattelse af roller og ansvar samt
gøre organiseringen mere transparent.
Der skønnes ikke behov for en hus- og havnedag i foråret. Vurderes igen, når havnepladsen er
ryddet.
Stativer flyttes fra havnepladsen, når fristen er udløbet.

5. Andre emner
Kontaktpersoner til Dansk Sejlunion
Alfred indberetter relevante kontaktpersoner til DS database.
Indkøb af to nye 29’ere
Koordineringsudvalget havde bedt om mandat til at købe to 29’ere. Sponsormidler til købet var
skaffet. Bestyrelsen glædede sig over at indkøbet er blevet muligt. Ansøgningen blev bevilget under
forudsætning af at driftsbudgettet reduceres tilsvarende, så det ikke resulterer i merudgifter.
Bestyrelsens hidtidige beslutning om at fastholde flådens størrelse og ikke udvide, står ved magt.
Det betyder i princippet, at der skal udfases gamle både, når der købes nye ind. Det er hensynet til
driftsomkostningerne, der ligger bag denne beslutning.
Fremover er det bestyrelsen som prioriterer, hvilke både klubben søger penge til og hvornår.
Gert og Niels arbejder på en plan for klubben anskaffelse af både (bådtyper/antal/m.m.) i de
kommende år. Det bør overvejes at reducere antallet af bådklasser. Planen vil indeholde de
driftsmæssige konsekvenser af anskaffelser respektive salg af både.
Åbent Hus arrangement 18-19. maj
Godkendt at gæster i lighed med tidligere år kan indmelde sig uden gebyr inden 1. september 2010.
Dispensationsansøgning
En bådejer fik på grund af særlige forhold bevilget udsættelse til 1. juni 2010 med søsætning af
båden.
Mastekranen
Det blev aftalt at Finn S. køber ny sikkerhedskrog til mastekranen.

6. Mødedatoer
14. juni, 23. august, 13. september, 11. oktober, 8. november og 13. december 2010.
Der skal aftales et separat møde om YF 2015 i løbet af efteråret.

