Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 14. marts 2011 kl. 19.
Deltagere:

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

1. Havneprojektet
Per Kruse, Niels og Alfred havde haft møde med kulturforvaltningen i kommunen for at drøfte
behovet for yderligere information til kommunen om klubbens ansøgning. Efterfølgende har vi
indsendt ansøgning om myndighedsgodkendelse af projektet samt anmodet om en afklaring af
bådfartens andel i projektet.
Kommunen igangsætter en proces med at udarbejde en fornyet ”brugsretsaftale” for klubbens brug
af arealet. Den gamle er udløbet.
Derudover skal vi aflevere en ny mere uddybet ansøgning om tilskud til projektet til Kultur og
Fritidsudvalget. Alfreds udkast til ansøgning blev drøftet på bestyrelsesmødet, og der blev aftalt
nogle justeringer. Det blev også aftalt at ansøgningen afventer generalforsamlingens stillingtagen til
den ekstraordinære kontingentforhøjelse og at den behandles i den nye bestyrelse inden afsendelsen.
Det er vigtigt at projektet også fremover er forankret i bestyrelsen. Det blev aftalt at foreslå den nye
bestyrelse, at projektet forankres hos den nye formand, som så sikrer kontakten og opfølgning over
for kommunen. Per Kruse og Alfred kan bistå undervejs, hvis der er behov. Den konkrete
involvering aftales nærmere, når der foreligger godkendelser og tilsagn fra kommunen.
Såfremt den nye bestyrelse måtte ønske det, kan Per Kruse og Alfred gennemgå projektet på et
møde i bestyrelsen.

2. Økonomi
Finn fremlagde og kommenterede regnskabstal for januar og februar.
Han arbejder på at finde en ny bogholder/firma til at overtage efter at den nuværende har opsagt
aftalen.

3. Generalforsamlingen
Der er truffet aftaler med dirigent og referent. Alfred fremlægger bestyrelsens forslag til
ekstraordinær kontingentforhøjelse og vedtægtsændringer og giver samtidig et overblik over
havneprojektet.
Flere kandidater til de ledige bestyrelsesposter har meldt sig, så der er håb om at vi kan nå op på en
bestyrelse på 9 medlemmer.
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4. Opgaver fra tidligere bestyrelsesmøder
Listen blev gennemgået og justeret. Færdiggjorte opgaver blev slettet.

5. Andre emner
26. marts holder vi åbent hus i seniorsejlerskolen. Der opsættes plakater herom rundt om i
kommunen, hvor folk færdes.
Der skal opsættes meddelelse i klubhuset og på hjemmesiden om sidste frist for rydning af
havnearealet. Samme proces som sidste år. I år yderligere vigtigt, fordi YF skal være vært ved et
stort stævne, som får brug for det meste af havnearealet.
PC projektor er nu monteret i loftet i skolestuen, hvor der også er opsat lærred.
Danske Bank og Nordea har doneret midler, som gør det muligt at anskaffe 2 Zoom8 joller.
Sune og Gert deltager i generalforsamlingen i Dansk Sejlunion.
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