Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 14. december 2009 kl. 19.00.
Deltagere:

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Henrik Brendstrup
Finn Sørensen
Hans Saustrup Kristensen
Niels Hansen
Sven Koefoed-Hansen
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

1. Økonomi
Budgetudkast for 2010 blev fremlagt og drøftet. Bestyrelsen har i november afleveret oversigt over
investeringsbehov til Rudersdal Kommune. Større anskaffelser og ombygninger er ikke med i
budgetudkastet. Udkastet viser et underskud på 287 tkr., så der skal findes nogle
indtægtsforbedringer og besparelser.
De 10 tkr. til byggeteknisk gennemgang og de 100 tkr. til projektopstart af havnen tages ud af
driftsbudgettet, men synliggøres i det samlede udkast.
Der skal bruges 25 tkr. til nødvendige reparationer på klubhuset. Større renoveringer drøftes med
kommunen. Lærred (Projektionsskærm) er inkluderet i husbudgettet på de 110 tkr.
Der sættes ikke penge af til overbygning på Søløven.
Der afsættes 10 tkr. til vedligehold af Triton. Det blev samtidig aftalt, at bestyrelsen skal have en
grundigere drøftelse af Tritons fremtid på et senere tidspunkt.
Indkøb af både skal – som tidligere besluttet - skal altid forud godkendes i bestyrelsen.
Størrelsen af klubbens flåde blev aftalt på bestyrelsesmødet i november - Citat fra referatet:
Klubbens flåde til ungdomsarbejdet bør omfatte 40 optimist joller, 6 zoom8 joller, 6 29’ere, 2 laser joller, 2 405 joller,
4 gummi både og 7 ynglinge.
Hertil kommer 3 skolebåde, 2 Solinger, Fur I, Søløven og Triton.
Nødvendige nyanskaffelser og udskiftninger i løbet af de næste 4 år vil være 1 gummibåd, 2 29’ere, 2 zoom8, 8 optier
og 3 laser eller 405.

Sven taler med koordineringsudvalget og får klarhed over deres forslag til indkøb af både i 2010.
Det er forudsætningen for indkøb af både, at de finansieres ved sponsormidler og at flåde holdes på
ovennævnte niveau gennem udfasning af brugt materiel. Endvidere efterlyser han deres færdige
forslag om indførelse af jolleleje samt følger op på, om der betales varmegebyr ved arrangementer i
huset.
Budget og regnskab over indkøb af både og sponsormidler skal fremover være en del af
månedsrapporten.
Det blev besluttet at fastholde Furesø Nyt i sort/hvid indtil videre, og at bladets fremtid skal drøftes
i bestyrelsen på et senere tidspunkt.
Der blev drøftet forskellige andre muligheder for at forbedre budgettet:
- Brugerbetaling for at låne klubbens både
- Varmebidraget ved arrangementer i huset – hvor meget giver det i indtægt?
- Hæve kontingentet med 10 %
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Reducere omkostninger med 10 %
Justere gebyrer kraftigt opad
Den tidligere aftalte forøgelse af lejen for sommerplads på land
Betaling for flytning af stativer og oprydning på vinterplads efter søsætning.

Udvalgene blev bedt om at finde besparelser på mindst 10 % og snarest melde tilbage til kassereren,
som udarbejder et nyt budgetforslag.
Regnskabsresultatet for 2009 forventes at ligne budgettet.

2. Renoveringer og ombygninger
På basis af notat fra Finn og Sven drøftedes renovering og ombygning af klubhus og skure. Det blev
besluttet, at vi holder os inden for eksisterende bygningsrammer, men ændrer udnyttelse og
funktionalitet. Skurkomplekset bør genopføres med fast bund, total overdækning med saddeltage og
ændret indretning. Desuden foreslås etablering af ekstra skure til opbevaring af joller. Sven laver en
plantegning af området med hus, havn, havneareal o.s.v.
Vi opfatter klubben som en del af et åbent, rekreativt område, som alle i lokalområdet skal have
glæde af.
Sekretæren og Per Kruse holder møde med Rudersdal Kommune den 18. december 2009 om
renovering af havn og bygninger.

3. Kandidater til bestyrelsen
På et senere møde skal vi drøfte organiseringen af klubben, herunder opgavefordelingen i
bestyrelsen. Bestyrelsens størrelse skal besluttes, og der skal findes kandidater til de ledige poster.
Ingen henvendelse til kandidater før de er drøftet i bestyrelsen.
Generalforsamlingen holdes 23. marts 2010 kl. 19.00 i klubhuset. Finn melder tilbage om deadline
for Furesø Nyt.

4. YF 2015 – input mangler
Alle er enige i målet, at få en samlet plan for YF frem mod år 2015. Planen skal gøres færdig, så vi
kan fortælle om hovedaktiviteterne på generalforsamlingen i marts. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vil snarest levere deres resterende input.

5. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Udsat på grund af tidnød.

6. Andre emner
Sekretæren orienterede fra arbejdet i medlemskommunikationsgruppen. Der var opbakning til at
gruppen arbejder videre med at forbedre hjemmesiden, udsende Furesø Nyt i farver, undersøge
mulighederne for mere aktiv brug af e-mailgrupper, etablering af nyhedsbrev, renovere forhallen og
arbejde med foreningens design.
Bestyrelsen er positiv over for at man støtter OL-kandidater i klubben, men ønsker ikke at etablere
en fond med deraf følgende forpligtelser og ressourcetræk på klubben. YF støtter dog gerne med
udtalelser om kandidaternes sejlsportslige potentiale i forbindelse med deres personlige ansøgninger
til fonde.
Formanden havde fået en henvendelse om støtte til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling i
Dansk Sejlunion og valg af ny formand. Bestyrelsen anerkender behovet for forandringer i DS, men
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da beslutningsgrundlaget er for tyndt, ønsker bestyrelsen at møde formandskandidaten før endelig
stillingtagen.
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