Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 6. december kl. 19.00.
Deltagere:

Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Finn Sørensen
Niels Hansen
Sven Koefoed-Hansen (en del af mødet)
Gert Eriksen
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

1. Økonomi
Der er et overskud på cirka 100 tkr. efter det første 11 måneder. Årets resultat forventes at ligge
omkring nul.
Følgende blev aftalt vedrørende præsentationen af årsregnskabet i Furesø Nyt:
- Indtægtskilder specificeres i en note. (Finn A.)
- Andre indtægter får en note, som viser mellemregningerne (Finn A.)
- Der udarbejdes en oversigt over antal medlemmer fordelt på aldersgrupper (Finn A.)
- Bådliste gennemgås, tjekkes med eksisterende klubbåde, værdiansættelse og vurdering
op mod den bogførte værdi, underskrives og afleveres til revisor sammen med
regnskabet (Sune og Finn A.)
Revideret budgetforslag og forslag til kontingentsatser og gebyrer for 2011 blev indgående drøftet
og vedtaget til fremlæggelse for generalforsamlingen.
Formel procedure for anlægsinvesteringer blev drøftet og godkendt. Udbygges med en oversigt i
form af et ”årshjul”. (Niels)
- investeringer i både og andet udstyr
- anlægsinvesteringer

2. Forberedelser til generalforsamling 2011
Sune træffer aftale med dirigent, referent, m.v.
Der skal vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer (bestyrelse på i alt 9), herunder ny formand og ny
sekretær. Sune (og Gert) udformer et nytårsbrev til samtlige medlemmer med opfordring til at stille
op som kandidat.
Det tidligere aftalte forslag til vedtægtsændring præsenteres i Furesø Nyt.
Sune rykker formanden for Kultur- og fritidsudvalget for et svar på vores ansøgning om
havneprojektet.
Svens notat om renovering af klubhuset blev drøftet. Det blev aftalt at få en byggesagkyndig til at
gennemgå klubhuset og komme med forslag til prioriteret rækkefølge for renoveringen plus forslag
til forbedret indretning, f,eks. omkring bad og omklædning. Der søges tilskud fra kommunen
forinden. Beslutninger omkring renoveringsprojekters igangsætning overlades til den nye
bestyrelse.
Sikkerhedspolitikken er ude til høring i udvalgene. Sikkerhedsudvalget vil herefter skrive den
færdig og lægge den på hjemmesiden.
Deadline for artikler til næste nummer af Furesø Nyt er 1. februar. Alfred udsender en huskemail i
god tid.

3. Vandpest
Som led i orienteringen om arbejdet i vandpest-taskforcen bad Gert om bestyrelsens accept på, at
YF kunne stå som ansøger i "Lokale Grønne partnerskaber" og lignende ansøgninger, hvis
vurderingen fra de øvrige i partnerskabet blev, at dette potentielt kunne bidrage til modtagelse af
større tilskud. Dette blev godkendt under forudsætning af, at opgaven kun består i at modtage
støttemidler og videresende dem til Rudersdal Kommune. Kommunen forudsættes at fungere som
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sekretariat og være den egentlige økonomiske ansvarlige aktør i forhold til aftaleindgåelse med og
betaling af en entreprenør vedr. en evt. grødeskæringsaktivitet.

4. Andre emner
Mødedatoer i første halvår 2011:
- 10. januar
7. februar
- 14. marts
- 11. april
9. maj
6. juni
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