Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 12. oktober 2009
Deltagere:

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Finn Sørensen
Niels Hansen
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

Afbud:

Henrik Brendstrup
Hans Saustrup Kristensen
Sven Koefoed-Hansen

1. Økonomi
Regnskabsudviklingen for perioden januar – september er tilfredsstillende. Der er et positivt resultat
for perioden på ca. 90.000 kr. Kontingentrestancer er nu nede på 24.000 kr., heraf er hovedparten
fra 2009.
Bestyrelsen havde herefter en indledende drøftelse af rammerne for budget 2010. Vi kan se at de
faste udgifter er stigende og at der (glædeligvis) er et stigende aktivitetsniveau i klubben. Det giver
et øget pres på økonomien. Endvidere må det forventes, at der skal bruges midler til forberedelse og
igangsætning af havneombygningsprojektet. Samlet betyder det, at vi i budgetlægningen vil få
udfordringer omkring prioriteringen af de forskellige områder i klubben.
Det vil den forbindelse også være ønskeligt, om bestyrelsen kan få et overblik over den forventede
omkostningsudvikling i de kommende (fem) år.
Der er behov for at få aftalt, hvor stor klubbens ”flåde” skal være fremover og i hvilken takt, der bør
ske udskiftning af gammelt materiel. Vi skal finde den balance, som tilgodeser sejlernes behov og
samtidig kan rummes i klubbens økonomi.
Bestyrelsen ønsker fortsat at bakke op om de mange gode aktiviteter i klubben og vil gennem dialog
med udvalgsformænd m.fl. finde frem til, hvordan vi bedst prioriterer udvalgenes behov.
Udvalgene vil blive bedt om at aflevere deres prioriterede budgetønsker for 2010 inden udgangen af
november 2009.

2. Standernedhaling
Invitationer er udsendt og opgaverne på dagen er fordelt. Sven og Sune arbejder på, hvordan vi på
dagen kan fejre klubmedlemmers sportslige resultater (podiepladser). Niels overrækker beviser og
fører-nåle til beståede på sejlerskolen.

3. Evaluering af hus- og havnedagen
Dagen forløb fint. 16 medlemmer var mødt op og løste en række opgaver. Se beskrivelsen i Furesø
Nyt’s oktoberudgave.

4. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Der blev gjort status på opgaverne og listen blev opdateret.
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5. Andre emner
Det blev aftalt, at koordineringsudvalget kan sætte akustisk startsignal på deres budgetforslag for
2010, hvis de ønsker det.
Furesø Nyt’s seneste nummer (oktober 2009) er ”på gaden” med bl.a. flot omtale af medaljeresultater, sejlerskolen, m.m.
Der er måske mulighed for, at bladet kan leveres i farver til en fornuftig produktionspris. Finn S. er
i gang med at undersøge.
Der har været kollision mellem to medlemmers private både under kapsejlads i klubbens regi, hvor
skadevolder ikke havde ansvarsforsikret sin båd. Det blev derfor besluttet, at der i fremtidige
kapsejladser med deltagelse af medlemmers egne både, kun er adgang for forsikrede både. Det skal
fremgå af indbydelsen.
Skolebådene bruges tilsyneladende af nogle medlemmer til legeplads og efterlades i urimelig rodet
og svinsk stand. Der skrives heller ikke i logbogen. Det samme er mange gange også oplevet med
Solingerne. Ansvarlig leder af et stævne er også ansvarlig for deltagernes brug af andre klubbåde,
som de benytter ud over stævne bådene.
Incitamentet til at holde bådene i god stand forsvinder helt, når man ser, hvordan de bliver
behandlet.
Niels og Alfred deltager i Dansk Sejlunions klubkonference 2009.
Medlemskommunikationsudvalget har startet sit arbejde med forslag til fornyelser inden for
rammen YF 2015.
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