Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 11. oktober 2010 kl. 19.
Deltagere:

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

1. Klubbens både
Sune er i gang med en gennemgang og aftjekning af bådene på listen. Vender tilbage når alle
bådes tilstedeværelse er tjekket. Herefter opsummeres listen og afstemmes med aktivposten i
regnskabet. Bådlisten suppleres med angivelse af normtal for antal både i de forskellige
bådklasser, som tidligere vedtaget.
Ilene fører også en bådliste. Der blev aftalt, at Sune fremover er ansvarlig for ajourføring af
bådlisten, og at klubben kun skal have en liste. Sune aftaler med Ilene.
Der har været en del motorproblemer med Triton denne sommer, men de nærmer sig en løsning.
Det blev aftalt at tage et år ad gangen med hensyn til Tritons fremtid, da det måske kan være
vanskeligt at skaffe arbejdskraft til vedligeholdelsen i årene fremover. Det blev besluttet at
afsætte 5.000 kr. til vedligehold i 2011.
Der er behov for at konvertere to laserjoller til zoom8 joller. Vil blive fremlagt som en del af
investeringsbudgettet for 2011. Niels udarbejder et forslag til styringsredskab for
investeringsbudget vedrørende materiel og anlæg.
Klubbens behov for ynglinge blev drøftet. Kan vi klare os med færre både? Eventuelt sælge 1-2
ynglinge til fordel for indkøb af Soling. Det blev aftalt at Sven drøfter behovet med
koordineringsudvalget og samtidig også drøfter sikring af vedligehold.
Oplæg om nye skolebåde kommer senere.

2. Økonomi
Kassereren forventer at årsresultatet bliver som budgetteret, selvom der vil være afvigelser på
nogle af posterne. Restancer blev drøftet og det blev fordelt, hvem der tager kontakt til
medlemmerne om de konkrete restancer.
Budget rammen for 2011 blev besluttet til rammen for 2010 + 3 %. Udvalgene skal aflevere
budgetforslag 1. november og argumentere for eventuelle behov ud over rammen.
Klubben har planer om store projekter omkring renovering af havnen, klubhuset og
skurområdet. Det betyder store investeringer for klubben med økonomiske risici. Mange
foreninger har efterhånden indsat begrænsninger på deres økonomiske hæftelse i vedtægterne

1

Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen foreslå en justering af YF’s vedtægter, så § 14
ændres. Ændringer med Kursiv:
§ 14 Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf mindst den ene skal være
enten formanden, kassereren eller sekretæren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningen med sin formue. Der påhviler ikke
foreningens medlemmer, udvalg eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

3. Havneområdet
Renoveringen af havneområdet er stærkt forsinket, men er snart færdig. Nu skal belægningen
have tid til at sætte sig. Det har vist sig umuligt at få alle medlemmer til at overholde indkørsels
og parkeringsforbud på havnearealet. Ærgerligt. Et medlem har skrevet til bestyrelsen og bedt
om uddybende informationer om renoveringsprojektet. Bestyrelsen har udarbejdet et svar, som
er afsendt.
Dialogen med ejeren af pælerammeren, som uden tilladelse har været fortøjet til vestbroen i
nogle år, er gået i stå. Han reager ikke længere på vores henvendelser. Sune og Alfred har derfor
skrevet til Rudersdal Kommune om sagen og bedt om kommunens hjælp til at få den fjernet.
Sune tager sig af landsætningen af både den 1. november.
Der mangler lys på havneområdet om aftenen på grund af defekte pærer. Finn spørger
mandagsholdet, om de kan hjælpe.

4. E-mailadresser
I Furesø Nyt er medlemmerne blevet opfordret til at indsende deres mailadresser. Alfred
opsamler de indkomne i et excel-ark og Sune indskriver dem i foreningspakken.

5. Standernedhaling
Roller og opgaver blev fordelt. 5 medlemmer har bestået den praktiske førerprøve.
Medaljetagere hædres og Sune holder tale.

6. Vandpest
Task-forcen har holdt flere møder med Rudersdal Kommune. Grødeskæring er i fokus, men er
meget dyrt. Arbejder på at finde en løsning på et økonomisk niveau, som kan tilgodese
klubbernes behov. Fagfolk forventer mere vandpest i 2011. Næste møde holdes 18.10.

7. Andre emner
Der er blevet indkøbt en gasvarmer til hurtigopvarmning, når der ikke er tid til at vente på elvarmen.
Kan vi trykker medlemsadresser på bladene i trykke processen? Gert undersøger.
Der skal findes ny distributionsmodel for Furesø Nyt. Sættes på produktionsplanen (Gert).
Behovet for en renovering af køkkenet blev drøftet.
Sune og Niels deltager i DS’s klubkonference.
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Gert havde fået en henvendelse fra et medlems far, som havde nogle ideer og kontakter omkring
en fornyelse af klubhuset. Det blev aftalt, at der skulle arrangeres et uforpligtende "idémøde"
med 2-3 medlemmer af bestyrelsen. Gert, Sven og Niels deltager.
Istandsættelse af køkkenet blev drøftet uden konkrete beslutninger.
Det er tidligere besluttet at indkøbe og ophænge et lærred i skolestuen. Finn S. sørger for at det
nu sker.
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