Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 14. juni 2010 kl. 19.
Deltagere:

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

Fraværende: Finn Sørensen
Sven Koefoed-Hansen

1. Rydning af havneområdet
Mange medlemmer har fulgt opfordringen fra generalforsamlingen og flyttet deres stativ eller
trailer. Resultatet kan ses i stativgården, som er fint udnyttet. Rydningen af det sidste skrider
fremad, men der er stadig 12 både på land, som burde være søsat, og stativer/trailere, som burde
være fjernet. Ved weekendens stævne havde det været trangt med pladsen til sejlsportsaktiviteterne,
og arrangørerne måtte flytte både og stativer/trailere for at kunne få det til at fungere.
Bestyrelsen arbejder videre med at kontakte pågældende bådejere for at få tingene bragt i orden.
Der er stadig nogle uidentificerede joller og trailere på pladsen, hvor det derfor ikke har været
muligt at træffe ejerne.
Der er tilsyneladende behov for at tydeliggøre definitionerne af et bådstativ og en trailer samt
hvornår en trailer er aktiv og hvornår den er et stativ med hjul. Vil blive tydeliggjort og indskrevet i
havnereglementet.
Nye bådejere må forvente, at ikke kun deres båd, men også deres stativ, skal godkendes af
bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer generelt til at medlemmerne anskaffer sammenklappelige
stativer, som kan stables og dermed er mindre pladskrævende.

2. Status på havneprojektet
Vores ansøgning ligger hos Rudersdal Kommune, som er i gang med dels den tekniske afklaring,
dels den politiske. Kommunen er positiv over for projektet, men vi ved endnu ikke, om de også vil
hjælpe med dele af finansieringen. Processen er åbenbart meget tidskrævende.
Kultur- og fritidsudvalget var på et kort besøg i klubben den 2. juni, hvor vi havde lejlighed til at
forklare om vores projekt. Det er forventningen, at udvalget vil behandle vores ansøgning på deres
møde i august eller september. Det sene tidspunkt betyder, at vi ikke kommer til at bygge ny havn i
vinteren 2010/11.
Mulighederne for delvis lånefinansiering er blevet sonderet med positive tilkendegivelser, men vi
kan ikke komme videre, før vi har en klarmelding fra kommunen.

3. Økonomi
Regnskabet følger indtil videre budgettet.
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4. Furesø Nyt
Materiale til nr. 2 ved at blive indsamlet. Der blev truffet aftaler om de sidste leverancer inden
aflevering til opsætning. Der annonceres en hus- og havnedag med tre hovedopgaver: Maling af
huset, eftersyn af broer samt diverse oprydning. Bladet forventes at udkomme medio juli.

5. Uafsluttede opgaver fra sidste møde
Udsat

6. Andre emner
Bestyrelsen er positiv over for Koordineringsudvalgets ønske om at få klubben certificeret som
ungdomsvenlig sejlklub hos Dansk Sejlunion. Afventer indstilling fra udvalget.
Niels kommer med et oplæg til certificering af sejlerskolen.
Alfred havde været i kontakt på opkøber, som køber brugte både uanset stand. Opkøberen vil
annoncere i klubbladet.
Gert påtog sig ansvaret for at koordinere arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende medlemskontakt.

7. Møder 2. halvår 2010
23. august
13. september
11. oktober
8. november
13. december
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