Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 23. august 2010 kl. 19.
Deltagere:

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

1. Referat fra mødet med kommunen om vandpesten
Forskellige muligheder for, hvad der kan/bør gøres blev drøftet. Der blev etableret en arbejdsgruppe
med deltagere fra forvaltningen og klubberne. Gert repræsenterer YF og gruppen holder møde
første gang 24. august 2010. Gert skriver løbende på YF’s hjemmeside om udviklingen.
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at gøre en aktiv indsats i år, men fandt at indsatsen vil være
meget arbejdskrævende i forhold til det resultat som kan opnås. Forslag om manuel rensning af
havnen med fx en harve blev også drøftet, men vil af samme årsag ikke blive gennemført.
Bestyrelsen satser på – sammen med kommunen – at finde brugbare løsninger til gennemførelse i
næste sæson.

2. Havneområdet
Det tynder ud i både, stativer og trailere, som henstår på havneområdet uden aftale med bestyrelsen,
men der er stadig et stykke vej igen til målet. Der vil pr. 1. september blive fulgt op på de udsendte
rykkerbreve. Alle aftaler om større både på land i sommerperioden er sagt op og vil således ikke
være gældende fra 2011.
En bredejer (ikke medlem) har uden tilladelse henstillet træmotorbåd på haveområdet. Han vil nu
blive kontaktet med besked om straks at flytte båden. Havnen er kun for medlemmer af YF. Det
blev præciseret at havnekranen kun må løfte 1.000 kg, dvs. både på op til 900 kg + åget 100 kg.
Der har været henvendelser fra bredejere om at leje en vinterplads på havnen uden at have en
sommerplads i havnebassinet. Det er bestyrelsens holdning, at pladserne kun er til rådighed for
aktive medlemmer af klubben. Fremover vil der derfor heller ikke blive udlejet bådpladser i vandet
til bredejere, som kun udnytter den tilhørende landplads.
Kommunen har - mod betaling af 42.000 kr. - tilbudt at påtage sig opgaven et renovere
havneområdets belægning på følgende måde. Arealet fræses i en dybde af 5 – 10 cm, så der renses
for ukrudt og rødder. Herefter tilkøres og udlægges leret vejgrus og komprimeres. Oprenset
materiale køres væk. Der håndrenses ved nedstøbte stativer og lignende. En forudsætning for at
tilbuddet kan holde, er at der ryddes på pladsen, således hele pladsen kan ordnes på en gang.
Bestyrelsen godkendte igangsætningen af arbejdet og vil bede medlemmerne med materiel på
havneområdet flytte rundt på deres ting, mens arbejdet pågår. Arbejdet vil blive opdelt på to
områder fordelt på to uger. Først langs havnekajen og dernæst langs skrænten.
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Såfremt omkostningerne ikke kan holdes inden for driftsbudgettet, vil det resterende beløb blive
trukket fra havnerenoveringsfonden i overensstemmelse med dens formål.

3. Planlægning af Hus- og Havnedag
Opgaverne omkring huset er smøring af træværk, fjerne spindelvæv, vinduespudsning, rensning af
tagrender. Opgaverne omkring havnen er reparationer på broerne, omrokeringer af klubmateriel på
grund af renoveringen af havnepladsen, højtryksspuling af slæbesteder og udvalgte steder på
broerne. Der vil blive ophængt tilmeldingsliste i klubhuset og på hjemmesiden.

4. Økonomi
Regnskabet for første halvår viser et tilfredsstillende resultat. Budgettallene vil fremover blive
indsat i periodeopgørelsen. Finn A. taler med Koordineringsudvalget (Ilene) om praktikken
omkring bedre økonomirapportering til udvalget. Budgetterne for de enkelte aktivitetsområder skal
overholdes hver for sig. Budgetoverførsel kan kun ske efter aftale med bestyrelsen.
Der er kontingentrestancer på 86 tkr. Det er normalt på dette tidspunkt, hvor vi er midt i en
opkrævningsperiode.

5. Klubbens både
Formanden gennemgår klubbens flåde og sammenholder med bådlisten inden 1. oktober 2010.
Listen drøftes herefter på næste bestyrelsesmøde. Der skal bl.a. tages stilling til udfasning eller salg
af klubbåde, som kun benyttes meget lidt eller som det ikke kan betale sig at vedligeholde eller
istandsætte.

6. Certificering
Certificering som ungdomsvenlig sejlklub udskydes til senere møde på grund af arbejdet med
vandpesten.
Sejlerskolen kan ikke certificeres før der også er en elev som medlem af skoleudvalget. Indtil nu har
det ikke været mulig at finde en elev, der vil.

7. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder
Skriveprocessen omkring revideret havnereglement er i gang.
Sikkerhedspolitikken er skrevet i udkast og er til høring hos relevante brugergrupper i klubben med
svarfrist til 1. september.

8. Andre emner
Indhold til næste Furesø Nyt blev drøftet. Forventes udsendt primo oktober.
Finn Sørensen meddelte, at han ikke genopstiller på næste generalforsamling, men fortsat gerne vil
tage opgaven med opsyn med klubhuset.
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