Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 31. januar 2011 kl. 19.
Deltagere:

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

1. Økonomi
Regnskabet er godkendt af revisor inklusive de forklarende noter. Bådlisten er gennemgået og
bådenes værdi reguleret efter klubbens egen vurdering og totalen sammenlignet med aktivet i
regnskabet. Formålet er at sikre, at bådene rent faktisk repræsenterer den værdi, som vises i
aktiverne i regnskabet. Det er aftalt med revisor, at dette fremover er en fast årlig procedure.
Regnskabet er nu klar til forelæggelse for generalforsamlingen. Årets resultat af driften er et plus på
knap 70.000 kr. (budget 11.000 kr.), hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende.
Klubbens bogholder har opsagt samarbejdsaftalen, fordi hun nu skal indgå i et revisorfællesskab,
der ikke har kapacitet til vores opgave. Finn A. starter søgningen efter en afløser.
Bestyrelsen godkendte ansøgning til kommunen om tilskud til motor til gummibåd,
sikkerhedsudstyr, anskaffelse af Zoom8, m.m. Sædvanligvis er der mange ansøgere til puljen, så vi
får næppe et større beløb.

2. Forberedelser til generalforsamling
Sune har truffet aftale med kandidater til dirigent og referent.
Det indkomne forslag om familiekontingent er trukket tilbage af forslagsstilleren.
Bestyrelsen drøftede og godkendte forslag om nyt tilbud fra klubben om familiesejlads. Et tilbud
som vil kunne gennemføres med tilskud fra kommunen.
Bestyrelsen gennemgik og godkendte kommentarerne til dagsordenen for generalforsamlingen.
Det blev aftalt at vise de nye kontingentsatser pr. 1. juli 2011 i Furesø Nyt, så medlemmerne
konkret kan se betydningen af kontingentstigningen. Stigningen er nødvendigt for at kunne realisere
havnerenoveringsprojektet.
På sidste møde blev det aftalt at udsende et nytårsbrev fra formanden til alle medlemmer med
opfordring til at stille op stil bestyrelsen, og eventuelt kontakte et nuværende bestyrelsesmedlem for
at høre nærmere. Der har indtil nu kun været en enkelt reaktion.
Gert Eriksen melder sig som formandskandidat og Susanne Gormsen og Søren Bentzen melder sig
som kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer i næste nummer af Furesø Nyt flere
medlemmer til at opstille, så der kan vælges en bestyrelse på min 7 men meget gerne 9 medlemmer.
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Valg til bestyrelsen ser således ud
Navn
Sidst
valgt
1.
Sune Elvig
2009
Formand
2.
Finn Andreasen 2010
Kasserer
3.
Alfred Ørsted
2009
Sekretær
4
Finn Sørensen
2009

Periode

Genvalg?

Valg 2011

Valg 2012

2 år

Modtager
ikke genvalg
Ikke på valg

Ny formand
for 2 år
På valg 2012

Kasserer

Modtager
ikke genvalg
Modtager
ikke genvalg

Ny sekretær
for 2 år
Nyt bestyrelses
medlem
For 1 år
Genvalg for 2 år

2 år
2 år
2 år

5

Niels Hansen

2009

2 år

6

2010

2 år

7

Sven KoefoedHansen
Gert Eriksen

2010

1 år

8

Ubesat

9

Ubesat

Modtager
genvalg
Ønsker at
udtræde
Modtager
genvalg
Formands
kandidat

Bestyrelses
medlem

Nyt bestyrelses
medlem for 1 år
Genvalg/nyvalg
for 2 år

Bestyrelses
medlem

Nyt bestyrelses
medlem for 1 år
Nyt bestyrelses
medlem for 2 år

Bestyrelses
medlem

Sune orienterer dirigent om, hvem der er på valg.
Klubbens organisering, herunder udvalgene blev kort drøft. Drøftelsen bør videreføres, når ny
bestyrelse er valgt.

3. Furesø Nyt
Datoerne for hus- og havnedage blev fastlagt og indføjes i aktivitetskalenderen.
I dagene efter bestyrelsesmødet afslutter Alfred redaktionen og sender materialet til opsætning og
tryk, så bladet kan komme ud i god tid inden generalforsamlingen. Bladet forventes at have samme
omfang som sidste nummer, dvs. 32 sider. Bladet forventes fra trykkeren den 24. februar. Finn S.
organiserer labels og aflevering til postvæsenet.

4. Andre emner
Det blev aftalt at indføre havnepladsnumre på bådene fra sæson 2011 for at lette arbejdet med at
identificere bådejere fremover. Der har været alt for mange tvivlstilfælde, som har givet en del
unødvendigt arbejde de senere år, fordi bådene ikke var mærket. Niels arbejder videre med
opgaven.
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