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

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Finn Sørensen
Hans Saustrup Kristensen
Niels Hansen
Sven Koefoed-Hansen
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

Fraværende: Henrik Brendstrup

1. Referat fra forrige møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomi
Første regnskabsrapport kommer primo april for første kvartal 2010. Der er for tiden kontingent
restancer for cirka 50.000 kr., som er normalt for denne måned. Der vil nu blive udsendt rykkere.
Det blev aftalt at Finn S. vurderer behov for investeringer, som kan komme med på den årlige
ansøgning til kommunen om støtte til ”inventar”. Forslag klar til næste møde.
Sune vil sammen med Ilene (eller en anden) gennemgå hele klubbens flåde og tjekke
overensstemmelse med bådlisten og det skønnede beløb for hver enkelt båds værdi. Efter
gennemgangen afleveres underskrevet liste som dokumentation til kasserer til bilag til regnskabet
for 2009.
Niels er i gang med at finde frem til klubbens fremtidige skolebåd. Bestyrelsen ser det som et
vigtigt skridt til realisering af YF 2015 og er indstillet på at bruge midler fra bådfonden til formålet.
Der skal samtidig søges om støtte fra kommune og fonde.

3. Havneprojektet
Alfred orienterede fra mødet med kommunen. Der er ingen umiddelbare problemer med
godkendelser og tilladelser, så arbejdet med at udarbejde en konkret ansøgning er gået i gang i et
samarbejde mellem Per Kruse, Alfred og COWI. Næste møde med kommunen er den 19. marts.
Finansieringen af projektet er en udfordring. Det kan blive nødvendigt med kraftige
kontingentforhøjelser for at få økonomien til at hænge sammen. Alfred fremlagde nogle
beregninger, som blev drøftet. Vi kender ikke størrelsen af tilskud fra kommunen og fra fonde, men
vi skal under alle omstændigheder ud og optage lån.
Økonomien gør, at det har været nødvendigt at tage flytningen af midterbroen ud af planen, ligesom
der kan komme andre reduktioner, når vi kommer tættere på de økonomiske realiteter. Under alle
omstædigheder skal medlemmerne spørges på en (ekstraordinær) generalforsamling inden vi indgår
bindende aftaler. Når vi til sin tid præsenterer det konkrete projekt, skal vi også præsentere de
øvrige overvejelser omkring klubhus og skurkompleks, så medlemmerne kan se helheden og
prioriteringerne.
Bestyrelsen drøftede en udsættelse af projektet for at skaffe tid til at få mere sikkerhed omkring
kontingentindtægterne og stabiliteten i medlemskredsen efter en væsentlig kontingentforhøjelse.
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4. Generalforsamlingen
Der er truffet aftale med Peer Bent om at være dirigent og Hans er referent.
Sune forelægger bestyrelsens beretning, Finn A. tager sig af regnskabet, henlæggelser og budget,
Niels fremlægger bestyrelsens forslag omkring bådfonden og Alfred orienterer om havneprojektet.
Bestyrelsen går efter at være 9 medlemmer, men vi har kun 1 ny kandidat ud af de 3 nødvendige.
Revisorerne ønsker ikke genvalg. Niels kontakter et emne til revisor.
Furesø Nyt er allerede udsendt, så formalia er i orden.

5. YF 2015 – input mangler
Udsat til næste møde.

6. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Udsat til næste møde.
7. Andre emner
Det blev besluttet at indskærpe de nye regler for bundmaling over for medlemmerne. Hans
indskriver en tekst herom i havnereglementet. Det lægges på hjemmesiden, når bestyrelsen har
godkendt det samt opslag i klubhuset.
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