Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 13. september 2010 kl. 19.
Deltagere:

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

1. Status på bekæmpelse af vandpest
Gert redegjorde for arbejdet siden sidste møde. Sammen med kommunen er vandklubberne i gang
med at definere et beredskab til at kunne grødeskære et par gange i sæsonen begyndende fra 2011.
Vanklubberne har afleveret forslag til, hvor der skal skæres og kommunen har haft dykkere ude.
Den økonomiske side er uafklaret. Det er klubbernes holdning, at det er en kommunal opgave.

2. Renovering af belægning på havneområdet
Niels og Alfred redegjorde for den forestående renovering af havnearealet i perioden 23. – 29.
september 2010. En af udfordringerne er at få medlemmerne til at flytte deres både og stativer, så
entreprenøren kan komme til. Sune er i dialog med bådejere, hvor en flytning kræver mobilkran.

3. Status på planlægning af Hus- og Havnedag
Finn S. og Alfred har styr på opgaverne, som vi gerne vil have løst på dagen. Vil blive uddelegeret i
prioriteret rækkefølge i forhold til, hvor mange der møder op.

4. Økonomi
Finn A. gennemgik regnskabet. Det er forventningen at vi får året som helhed får et resultat i
nærheden af det budgetterede, men stram omkostningsstyring er nødvendig. Kontingentrestancer
andrager 44.000 kr. Der er faktureret oprydningsgebyrer og stativ/trailergebyrer pr. 1.9 og 1.10.
Indtægter vil fremover blive opdelt i regnskabet, så lejeindtægter for bådpladser bliver specificeret.
Finn A. gennemgik fuldmagtsforholdene for klubbens bankkonti – se særskilt notat.

5. Status på artikler til Furesø Ny
Alfred gennemgik listen over manglende artikler. Deadline for aflevering er 15. september, da
bladet skal ud i god tid i forhold til standernedhalingen.

6. Andre emner
Finn S. oplyste, at der arbejdes med at udskifte den nuværende bom med en ny, som ligner dem der
bruges i skoven.
Der er fremsat ønsker om at vende brændstofskuret, så det ikke generer søsætningsaktiviteterne og
arbejdet ved kranen. Det blev besluttet at vente, da skuret alligevel skal flyttes/ændres, når vi
foretager den store havnerenovering.
Den tidligere beslutning om varmegebyr ved weekendarrangementer i fyringsperioden er ikke
blevet implementeret. Det bliver det. Sven informerer i koordineringsudvalget.
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