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Referat fra bestyrelsesmødet i YF den 27. januar 2010
Deltagere:

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

Afbud:

Finn Sørensen
Hans Saustrup Kristensen
Ilene Eriksen, Trænerchef, og
Gert Eriksen, PR-ansvarlig
deltog under punkt 1 og 2.

1. Formålet med mødet
Formanden havde (den 24. januar 2010) indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, fordi
bestyrelsen skulle tage stilling til et forslag om at ansøge kommunen om elitestøtte.
Ansøgningsfristen gjorde det nødvendigt med et ekstra møde.
Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at processen forud kunne have forløbet
bedre. Bestyrelsen er blevet involveret for sent, hvilket har nødvendiggjort et ekstra
møde. Det blev aftalt at tage en drøftelse af den fremtidige fremgangmåde på et senere
møde.

2. Præsentation af forslag og ansøgningen
Ilene og Gert præsenterede ansøgningen og de projekter, der søges støtte til fra Team
Rudersdal og Rudersdal Kommune under Elitestøtteordningen 2010. Der ansøges om i alt
225.000 kr. til tre projekter: 1) Kvindernes Matchrace, 2) 49er-sejlere og 3) Zoom8- og
29er-sejlere. Der søges i de to første projekter om støtte til navngivne talenters forsøg på
at kvalificere sig til OL. Projekterne er fyldigt beskrevet i ansøgningens bilag.
Udkast til Ungdomsafdelingens sejladsstrategi 2010-20 blev præsenteret og var tænkt
som et af bilagene til ansøgningen.

3. Bestyrelsens behandling
Bestyrelsen drøftede de tre projekter i lyset af målsætningerne for arbejdet i
Ungdomsafdelingen. Der var enighed om at støtte de to navngivne talentfulde
medlemmer, men et det ikke var et signal om ændrede målsætninger i klubben. Vores
satsning på bredden har resulteret i nogle talentfulde medlemmer, som vi gerne vil støtte.
Der blev lagt vægt på, at vi ikke skal udvide omkostningsbudgetterne, og at vi ikke skal
indkøbe nye både (bådtyper).
Udkast til Ungdomsafdelingens sejladsstrategi 2010-20 tages ikke med i ansøgningen.
Bestyrelsen skal snarest have en drøftelse af strategien sammen med repræsentanter fra
koordineringsudvalget, så den fremtidige strategi kan indgå i bestyrelsens arbejde med
YF 2015.
Bestyrelsen bakker op om ansøgningen og udtrykte sin påskønnelse af det store arbejde,
der er lagt i at producere ansøgningsmaterialet.

