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Referat fra bestyrelsesmødet i YF den 11. januar 2010
Deltagere:

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Finn Sørensen
Hans Saustrup Kristensen
Niels Hansen
Sven Koefoed-Hansen (Deltog ikke i punkt 1)
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

Afbud:

Henrik Brendstrup

1. Økonomi
Det foreløbige driftsresultat for 2009 er – 101 tkr. sammenholdt med budget – 107 tkr.
Bestyrelsen ønsker på et senere tidspunkt en drøftelse af, hvordan vi bogfører
vintertræningen.
Finn A. gennemgik udkast til budget for 2010, som blev grundigt drøftet. Bestyrelsen
ønsker et budget, der som minimum går i nul, men helst viser et lille overskud. Der er
derfor behov for at øge indtægterne og reducere udgifterne, så budgettet kommer til at
hænge sammen. Alle poster blev gennemgået. Generelt skal der i det nye budget regnes
med kontingentstigning på 10 % (med virkning fra 2. halvår) og minimum 10 %
reduktion i omkostninger. Bestyrelsen er opmærksom på, at det kan betyde nedgang i
aktivitetsniveauet. Kassereren udarbejder nyt budgetforslag inden næste møde.
Ved præsentationen af budgettet i Furesø Nyt skal vi give tydelige begrundelser over for
medlemmerne.

2. Renoveringer og ombygninger
Alfred gav en kort orientering om mødet med Rudersdal Kommune. De er positive over
for klubbens ønsker og behov, som dog endnu ikke er realitetsbehandlede. Næste skridt er
sammen med kommunen at konkretisere projekterne og tilrettelægge en faseopdelt plan
for projekterne. Næste møde afholdes 22. januar.

3. Kandidater til bestyrelsen
3.1. Organisering af klubben
Bestyrelsen drøftede behovet for justeringer i klubbens organisering. Bestyrelsen ønsker
at medlemmer, som leverer frivillig arbejdskraft, får så megen frihed til opgaverne, som
muligt.
Vi er meget afhængige af nøglepersoner, og ser et behov for at inddrage flere i arbejde og
mindske sårbarheden, når nogen ønsker at stoppe. Der er endvidere behov for en
tydeligere arbejdsdeling og afgrænsninger mellem f.eks. koordineringsudvalget og
bestyrelsen. Det blev foreslået at lave en organisationsplan for hele klubben for at skabe
mere transparens. Udvalgene vil blive bedt om at lave forslag til deres egen
organisationsplan.
Opgavefordelingen i bestyrelsen blev drøftet. Der er et behov for omfordelingen på grund
af udtrådt medlem og medlemmer, som har annonceret deres afgang. Havneprojektet
forventes også at kræve en del arbejde, hvorfor der bliver behov for hjælp til sekretæropgaverne.
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3.2. Bestyrelsens størrelse
Emnet blev drøftet, uden at der blev konkluderet. Tages op igen på næste møde.
3.3. Kandidater til valg på generalforsamlingen
Finn A. og Sven er på valg og modtager genvalg. Derudover skal der vælges 1 eller 3 nye
bestyrelsesmedlemmer. Vi ønsker en styrkelse af kompetencerne i bestyrelsen, og at vi
fortsat repræsenterer de forskellige brugergrupper i klubben. Det ville f.eks. være meget
hensigtsmæssigt med et medlem, som sidder både i Koordineringsudvalget og i
bestyrelsen. Endvidere kunne det være hensigtsmæssigt med et medlem med stærke
administrative kompetencer. Sune og Sven sonderer hos nogle konkrete medlemmer,
Sven taler også med Trænerchefen om kandidater.
4. YF 2015
Der arbejdes på at levere resterende input. Alfred gjorde opmærksom på, at kommunen
havde vist betydelig interesse for dette planlægningsarbejde. Vi bør være klar, så vi kan
orientere om indholdet i planerne på generalforsamlingen og måske med en foromtale i
Furesø Nyt.
5. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Udsat til næste møde.
6. Andre emner
Finn S. omdelte oplæg om Triton til drøftelse på et senere møde.

