Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 9. november 2009 kl. 19.00.
Deltagere:

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Henrik Brendstrup
Finn Sørensen, formand for Husudvalget
Hans Saustrup Kristensen, formand for Havneudvalget
Niels Hansen, Skolechef
Sven Koefoed-Hansen, Koordineringsudvalget
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)
Ilene Eriksen deltog under drøftelsen af budgetramme 2010

1. Økonomi
Drøftelse af budgetramme for 2010
Ilene Eriksen fra Koordineringsudvalget deltog under dette punkt.
Stigende faste udgifter, højere aktivitetsniveau og kommende ombygning af hus og havn giver et
øget pres på økonomien. Det betyder, at vi i budgetlægningen kan få udfordringer omkring
prioriteringen af de forskellige områder i klubben. Bestyrelsen havde derfor inviteret formanden for
koordineringsudvalget til en indledende budgetsnak.
Koordineringsudvalget forventer samme aktivitetsniveau i 2010 som i 2009. Som konsekvens af
høje udgifter til vedligeholdelse af visse jolletyper overvejer udvalget en form for brugerbetaling fra
sejlere af disse joller. Bestyrelsen får et forslag sammen med budgetønskerne.
Klubbens flåde til ungdomsarbejdet bør omfatte 40 optimist joller, 6 zoom8 joller, 6 29’ere, 2 laser
joller, 2 405 joller, 4 gummi både og 7 ynglinge.
Hertil kommer 3 skolebåde, 2 Solinge, Fur I, Søløven og Triton.
Nødvendige nyanskaffelser og udskiftninger i løbet af de næste 4 år vil være 1 gummibåd, 2 29’ere,
2 zoom8, 8 optier og 3 laser eller 405.
Koordineringsudvalget har desuden nogle ønsker om forbedring af køkken og omklædningsfaciliteterne (indarbejdes af igangværende projekt), en 29’er trailer mere (sættes på budgetforslag
for 2010), forbedring af hjemmesiden (en arbejdsgruppe er startet) og en bedre udnyttelser af
eksisterende lokalers opbevaringskapacitet (en arbejdsgruppe vil blive etableret).
Finn A. rundsender første budgetudkast til bestyrelsen forud for næste møde. Udkastet baseres på
kendskabet til de faste omkostninger og udvalgenes indleverede budgetønsker.
Kommentering af regnskabsudviklingen for perioden januar – oktober 2009
Driften viser indtil nu et overskud på ca. 107 tkr. Reguleret for bådindkøb og refusionsbeløb er
overskuddet ca. 70 tkr., men kassereren forventer, at årets resultat vil blive tæt på det budgetterede
underskud på 110 tkr.

2. Bådejerlaug
Per Balle har meddelt, at han på næste generalforsamling ønsker at fratræde som formand for
bådejerlauget, herunder overdrage de tilhørende opgaver til en anden.
Hans Saustrup Kristensen meddelte bestyrelsen, at han på samme generalforsamling også ønsker at
trække sig fra bestyrelsen og som formand for havneudvalget. Han synes tiden nu er til et skifte,
men vil forsat gerne bistå klubben med at løse praktiske opgaver.
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Henrik Brendstrup meddelte, at han på grund af manglende tid også ønskede at fratræde på
generalforsamlingen.
Det blev aftalt, at vi på næste bestyrelsesmøde giver organiseringen af opgaverne i bestyrelsen et
eftersyn og vurderer bestyrelsen fremtidige størrelse /organisering. skal bestå af 7 eller 9
medlemmer. Derefter aftaler, hvordan vi går videre med at finde egnede kandidater til de ledige
pladser.

3. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Forsikringer
Finn A. har lavet et ringbind med oversigt over alle forsikringer (eksklusive både) som kommer til
at stå på kontoret.
YF 2015
Vi er bagud for tidsplanen, men det kan formentlig indhentes. Koordineringsudvalget drøfter planer
på deres næste møde (19. november) og seniorsiden vil blive drøftet på førstkommende senioraften.

4. Andre emner
Bestyrelsesmøder i første halvår 2010 er som følger:
11. januar, 8. februar, 8. marts, 19. april, 3. maj og 14. juni.
Sune kommer med forslag til dato for generalforsamling.
Udlejningsborde og stole er i en dårlig forfatning. Det blevet derfor besluttet at kassere dem og
eventuelt leje, hvis behov skulle opstå.
Det er bestyrelsens opfattelse at mobiltelefonen er blevet ”hver mands eje” og derved har gjort
”telefonboksen” overflødig. Det undersøges, om der kan etableres en svartelefon (parallelt med
kontorets) med mulighed for nødopkald. I forbindelse med en forbedring af opslagstavler med mere
i forhallen vil den derfor blive nedtaget og erstattet af en mindre telefon, som kan bruges til
nødopkald og som svartelefon.
Klubbens holdning til vinterstativer blev drøftet. Der var enighed om, at vi med udgangspunkt i
sikkerhedspolitikken skulle håndhæve, at bådejerne bruger forsvarlige stativer. Om nødvendigt
gives en påtale med pligt til at bringe tingene i orden.
Niels og Alfred orientering fra DS klubkonference, som ikke havde været nogen succes.
Joan og Gert havde fremsendt et notat om deres tanker vedrørende designmanual for klubben.
Bestyrelsens arbejdsgruppe om medlemskommunikation arbejdede også med dette emne. Det blev
derfor aftalt at invitere Joan og Gert til gruppens næste møde (23. november). Her kan man så i
fællesskab drøfte ideerne og aftale det videre forløb.
Bestyrelsen stillede sig positiv til at ønske fra en sejler om at give sommerplads på land til et
begrænset antal (4-5 stk.) 2,4 m både (mini 12m) samt at tillade et sommerstævne for denne
bådklasse i første halvdel af august 2010. Et helårsmedlemskab er en forudsætning for landpladsen.
Kommunen har meddelt at vi vil blive indkaldt til et møde om havneprojektet inden for 2-3 uger.
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