Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 8. november 2010 kl. 19.
Deltagere:

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

Fraværende: Sven Koefoed-Hansen

1. Økonomi
Regnskabet for de første 10 måneder fremlagt. Årets resultat forventes at blive omkring 0.
Udkast til budget for 2011 blev drøftet. Finn A. tilpasser budgettet til følgende:
Kontingenter, pladsleje, skabsleje og øvrige gebyrer hæves med 5 % til imødegåelse af almindelige
prisstigninger + ekstra 25 % som øremærkes til opsparing til ny havn, dvs. de går direkte ind i
havnerenoveringsfonden. Stigningen er nødvendig for at skaffe klubbens del af finansieringen af
den tiltrængte renovering af havnen. Endvidere indføres fra 1. april 2011 et startgebyr på 2.000 kr.
for tildeling af en bådplads, og ikke medlemmers brug af kranen sættes til 500 kr. pr. gang.
Omkostningsbudgettet lægges generelt på niveau 2010 + 3 %.
Koordineringsudvalgets budget lægges på niveau med 2010 budget + 3 % og + ekstra 25.000 kr. til
aktivitetsudvidelser. Ny motor til Blåhvalen skal så vidt muligt finansieres af sponsormidler, evt.
restbeløb op til max. 17.500 kr. kan tildeles fra bådfonden. 2 Zoom8 joller skal fuldt ud finansieres
af sponsormidler. Nye presenninger til ynglinge tages over sejladskontoen (inden for
budgetrammen). Øvrige ønsker skal tages ud af det tildelte driftsbudget.
Der afsættes som tidligere besluttet 5.000 kr. til vedligehold af Triton inden for budgetrammen for
sejladskontoen.
Der afsættes 7.000 kr. til 2 solingers ophold i Vedbæk til sommer og 10.000 kr. til styrkelse af
seniorarbejdet.
Finn A. udarbejder justeret budget til næste bestyrelsesmøde, hvor det er målet at godkende det
endelige budgetforslag, som skal forelægges generalforsamlingen.
På næste bestyrelsesmøde drøftes investeringsbudgettet for de kommende fem år.
Det er fortsat bestyrelsens hensigt at investere i nye skolebåde. Niels kommer med et forslag. Sune
bedes Sven om den aftalte planskitse over den fremtidige ruminddeling i klubhuset som grundlag
for et videre arbejde med at opdele renoveringen af klubhuset er nogle overkommelige etaper.
Niels fremlagde forslag til procedure for anlægsinvesteringer. Kommenteres og besluttes på næste
møde.
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2. Generalforsamling 2011
Generalforsamlingen afholdes 28. marts 2011 kl. 19 i klubhuset. Furesø Nyt udsendes senest 14
dage før. Sune aftaler med dirigent og referent. Sune, Finn S. og Alfred genopstiller ikke. Der skal
vælges 5 nye medlemmer til bestyrelsen, så den igen kommer op på 9 medlemmer.

3. Havneområdet
Bortset fra problemer med vandpest og midlertidigt stop med mobilkranen på grund af teknisk fejl,
så forløb bådoptagningen godt og pladsen fremstår rimeligt veldisponeret.
Det blev besluttet at søsætning med mobilkran foregår den 2. maj 2011 og landsætning den 31.
oktober 2011.
Pælerammeren er nu langt om længe flyttet ud af havnen.
Renoveringen af havneområdet er nu afsluttet. Entreprenøren (kommunen) har ikke været god til at
overholde tidsplanen, hvilket har givet en del udfordringer undervejs, men alle glæder sig over det
gode resultat. Der vil i en overgangsperiode være mindre ulemper indtil gruset er faldet helt på
plads.

4. Standernedhaling
Arrangementet forløb godt og i overensstemmelse med traditionerne. Finn S. har skrevet en lille
manual, så vi husker alle de praktiske ting.
Det blev besluttet at standerhejsning er 30. april 2011og standernedhaling den 29. oktober 2011.

5. Vandpest
Gert orienterede om arbejdet i task-forcen. Forvaltningen i Rudersdal Kommune arbejder på en
indstilling til Teknik- og miljøudvalget med forslag til, hvordan vandpestproblemet angribes næste
sæson. Vandklubberne har bidraget med ønsker og erfaringer fra det store arbejde med at bekæmpe
problemet i denne sæson. Klubberne forventes selv at yde en bekæmpelsesindsats i klubbens
nærområder, men kommunen forestår fællesområder på søen. Der arbejdes med forskellige
finansieringsmodeller.

6. Andre emner
Bestyrelsen godkendte forslaget om at afholde Ynglingestævne i YF den 28-29. maj 2011, og at
klubben søger om at blive vært for ranglistestævne for optimistjoller og zoom8 den 14-15. maj
2011.
Datoen for næste bestyrelsesmøde ændres til 6. december 2010.
Sune sørger for at datoer for generalforsamling, sø- og landsætning samt stander hejs/nedhal bliver
sat i aktivitetskalender på hjemmesiden.
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