Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 8. februar 2010 kl. 19.00.
Deltagere:

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Finn Sørensen
Niels Hansen
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

Fraværende: Henrik Brendstrup
Hans Saustrup Kristensen
Sven Koefoed-Hansen

1. Økonomi
Kassereren præsenterede regnskabsresultatet for 2009. Det blev aftalt at foreslå en ekstraordinær
stor hensættelse til havnefonden, fordi der skal bruges betydelige midler til renovering af havnen i
de kommende år. Regnskabet vil blive rundsendt til bestyrelsen til den formelle godkendelse inden
indrykningen i Furesø Nyt.
Bestyrelsen drøftede revideret udkast til budget for 2010. Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt
ikke at reducere klubbens aktivitetsniveau. Men stigninger i omkostningerne modsvares ikke af
tilsvarende stigninger i indtægterne. Der er derfor nødvendigt med en kontingentforhøjelse på 10 %
og en reduktion i omkostningerne for at budgettet kan hænge sammen.
Under budgetdrøftelserne blev der også talt om anvendelsen af indtægterne fra bådpladsleje
sammenholdt med de kommende investeringer i havnerenovering. Klubben har tradition for, at
midlerne går ind i den samlede økonomi og dermed er en indtægtskilde for klubben, som kan
anvendes til sejlsportsaktiviteter. Klubbens drift er afhængig af disse indtægter. De kommende
havneinvesteringer udfordrer imidlertid denne tradition, fordi der ikke sideløbende er hensat
tilstrækkelige midler til havnevedligeholdelse. Det blev aftalt at drøfte problemstillingen med
Rudersdal Kommune for at finde nogle mulige løsninger.
I forbindelse med drøftelsen af priser for leje af bådplads med mere blev det aftalt at hæve prisen
for stativplads væsentligt for dermed at stimulere bådejerne til at flytte i stativgården eller tage
stativet/traileren hjem i sommerperioden. Formanden skriver herom i Furesø Nyt og begrunder.
Regelsættet for manglende søsætning og sommerlandsplads skal tydeliggøres og eventuelt
strammes op. Der indføres en afgift for manglende søsætning inden en konkret dato i maj.
Kassereren taler med Hans om at skrive/justere regelsættet.

2. Generalforsamlingen
Med hensyn til valg til bestyrelsen ser situationen således ud:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:

Sune er ikke på valg
Finn A. er på valg - modtager genvalg
Alfred er ikke på valg
Finn S. er ikke på valg
Hans er på valg - modtager ikke genvalg
Henrik er ikke på valg – ønsker at udtræde
Per Balle er udtrådt i årets løb
Niels er ikke på valg
Sven er på valg (valgt for 1 år) – modtager genvalg
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Afhængig af bestyrelsen størrelse – 7 eller 9 medlemmer skal der vælges 3-5 medlemmer. Da 2
nuværende medlemmer modtager genvalg, skal der vælges 1-3 nye medlemmer. Der er sonderinger
i gang for at finde egnede kandidater.
Bestyrelsen drøftede bestyrelsen størrelse. Der er fordele og ulemper forbundet med både stor og
mindre bestyrelse, men det er vigtigt, at nye medlemmer har tiden og kompetencerne til at yde en
betydelig indsats i bestyrelsesarbejdet.
Når den nye bestyrelse er valg skal der kikkes på opgavefordelingen i bestyrelsen.
På sidste års generalforsamling blev vi pålagt at udarbejde et forslag til fremtidig brug af
bådfonden. Sune er i gang med opgaven.
Finn A. påpegede, at han af hensyn til fuldmagtsforhold i banken har brug for, at samtlige navne på
medlemmer af den nye bestyrelse nævnes referatet fra generalforsamlingen.

3. Andre emner
Joan har meddelt at hun ikke længere kan påtage sig opgaven med at redigere Furesø Nyt, når det
igangværende nummer er udsendt. Bestyrelsen har modtaget meddelelsen med beklagelse og
udtrykker stor tak for Joans indsats med at skabe et flot og læseværdigt blad. Det blev aftalt at
arbejdsgruppen omkring medlemskommunikation overvejer situationen og kommer med en
indstilling til bestyrelsen.
Sailing Denmark har i deres strategimateriale på internettet uberettiget omtalt, at YF har deltaget i
opstarten af organisationen og brugt billeder fra YF’s aktiviteter. Sune retter henvendelse til dem
for at præcisere, at bestyrelsen ikke har givet tilsagn. Bestyrelsen får en orientering fra Sune om
sagen rette sammenhæng på næste møde.
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