Yachtklubben Furesøen

Godkendt 20.6.2011

Referat af bestyrelsesmøde den 6. juni.2011
Deltagere: Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Bentzen, Søren Frederiksen, Susanne Christfort
Gormsen, Niels Hansen, Peter Salskov-Iversen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Sune Elvig

1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt – med bemærkning om, at behandling af oplæg vedr. nye begynderjoller sker
som punkt 14a.
2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. maj 2011

Beslutning: Godkendt
3.
Bordet rundt
Niels henledte opmærksomheden på, at der blandt det voksende antal seniorer i aldersgruppen
over 60 var interesse for at deltage i klubaktiviteter i dagtimerne på hverdage. Et sådant
medlemstilbud ville kunne tilføre nye medlemmer. Relevant materiel er tilgængeligt
Beslutning: Niels fik principiel accept på at igangsætte projektet, han udarbejder et oplæg til den
praktiske organisering, herunder også vedr. kontingentforhold.
4.
Økonomistatus
Finn havde udarbejdet en periodeopgørelse, som han gennemgik i detaljer. Det fremgik af
redegørelsen, at indtægterne og udgifterne stort set ligger inden for det udmeldte budget.
5.

Status vedrørende vandpest-udfordringen. Arbejdsgruppe vedrørende frivillig indsats

Gert gav en statusrapport, som i store træk svarede til det på forrige bestyrelsesmøde meddelte. Det
kan ikke forventes, at projektet tilføres nye midler fra kommunen eller sponsorer. Dette indebærer,
at der til opgaven med rydning af vandpest er givet faste tilsagn på i alt kr. 1.042.500. Der arbejdes
ud fra en plan, hvor et antal sejlkanaler beskæres. Endvidere vil entreprenøren beskære mindre
arealer i umiddelbar nærhed af de 2 sejlklubber og vandskiklubben. YF skal selv beskære vandpest i
havnebassinerne.
Beslutning: Grødeskæremaskinen og arbejdsplatforme vil blive leveret i YF. Når beskæring af
vandpest i bassinerne blive aktuel, vil Partnerskabet Store Kalv tage fornyet kontakt til leverandøren
af Grødeskæremaskinen med henblik på at arrangere et kursus i betjening af skæremaskinen, som
bl.a. vil kunne monteres på Søløven. Der blev ikke taget stilling til, hvorvidt de andre klubber vil
kunne låne/leje Søløven til beskæring af deres egne områder.
6.
Bestyrelsens konstituering
Beslutning: Den udarbejdede plan over fordeling af abejdsopgaver blev godkendt. Formanden tager
en dialog med Sune om opgaverne vedr. havneudvalget.
7.

Endelig fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder

Beslutning: Følgende datoer blev fastlagt:
Mandag den 20. juni – ekstraordinært møde med fokus på havneansøgning
Mandag den 15.august
Torsdag den 15. september
Mandag den 10. oktober
Mandag den 14. november
Mandag den 12. december
8.
Fastlæggelse af klubdag
Beslutning: Gert fremsender fornyet forslag til weekend-dage via Doodle
9.
Forretningsorden
Beslutning: Udkastet til ny forretningsorden blev godkendt med præcisering af procesrutiner
vedr. referat og med fortsat formidling af referater på hjemmesiden.
10.
Status vedrørende havneprojektet
Gert orienterede om det endelige udkast til YF's ansøgningsskrivelse til kommunen.
Beslutning: Udkastet vil blive redigeret i lyset af de fremkomne bemærkninger. Det endelige
udkast vil skulle godkendes på næste bestyrelsesmøde den 20. juni. Gert etablerer inden da
arbejdsmøde for kasserer og sekretær vedr. focus på bilaget vedr. finansieringssetuppet.

et

11.
Definition vedrørende bådplads
Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte kritik af de på generalforsamlingen vedtagne regler for
betaling af indskud for nytilkomne både, som vil ramme private jollesejlere (bl.a. Opti og
Zoom8) uhensigtsmæssigt hårdt og derfor skade ungdomsarbejdet. Konklusionen på
drøftelserne blev, at bestyrelsen skulle tage initiativ til at få reglerne ændret og præciseret,
hvilket kun kan ske gennem vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.
Beslutning: Gert vil finde en dato for en ekstraordinær generalforsamling i juli. Niels vil
udarbejde et forslag til mødeindkaldelse.
12.
Stativgården
I henhold til klubbens regler vil alle stativer skulle fjernes fra havnepladsen og placeres i
stativgården. Dette gælder også for tomme bådtrailere. Der henstår stadig et antal bådstativer på
pladsen, som skal fjernes. Bestyrelsen vil undersøge, om der ved en bedre organisering af
anbringelse af stativer i stativgården efter søsætningerne kan skabe større kapacitet.
Beslutning: Sune skal tage kontakt til de pågældende ejere m.h.p. at få havnepladsen ryddet.
På sigt skal der arbejdes for, at så mange bådejere som muligt anskaffer sammenklappelige stativer.
Beslutning: bestyrelsen ønsker at klubben går foran, og den tager hul på problemstillingen vedr.
stativer til klubbens Ynglinge på et kommende bestyrelsesmøde.
13.
Status vedrørende Furesønyt
Deadline: 12.6.11. Søren oplyste, at Furesønyt forventes udsendt i begyndelsen af juli. [af hensyn til
ekstraordinær generalforsamling er målet udsendelse senest den 5. juli].
14.
Policies vedr. Juniorudvalget til godkendelse
Det af Susanne udarbejdede oplæg blev positivt modtaget, Susanne kunne samtidig oplyse at
Juniorudvalget var kommet godt i gang med opgaverne.

Beslutning: Oplægget blev godkendt
14a. Der var fremsendt et oplæg til bestyrelsen fra koordineringsudvalget vedr. nye
begynderjoller. I følge dette skulle der søges midler til Tera-joller i indeværende kalenderår. Terajollen er tænkt som en ukompliceret træningsjolle for især små begyndere, derfor har Dansk
Sejlunion i øjeblikket et attraktivt tilbud, hvorefter køb af 6 joller vil kunne klares inden for en
ramme på ca. kr. 80.000. Et tilsvarende antal gamle opti-joller vil skulle udfases, således at det
samlede antal joller for de 2 bådtyper holdes inden for den nuværende ramme for antallet af optijoller.
Beslutning: Bestyrelsen bakkede op om oplægget. Koordineringsudvalget forestår udarbejdelsen af
en ansøgningsskrivelse, som fremsendes til relevante sponsorer.
15.
Eventuelt
Bestyrelsens rolle i forbindelse med bådejeres klage over andre medlemmers overtrædelse af
havnereglementet vedrørende fortøjninger i havnen blev drøftet.
Beslutning: Et flertal af bestyrelsen mente ikke, at bestyrelsen skulle påtage sig en rolle vedrørende
regelmæssig sikring af, at bådene var fortøjet i henhold til havnereglementet. Bådejeres klage over
(især) nabobådes ikke opfyldelse af havnereglementet skulle så vidt muligt ordnes mellem de
involverede parter. Niels var ikke enig i beslutningen, idet han mente, at bestyrelsen svigter de
private bådejerne ved ikke at spille en mere aktiv rolle med håndhævelsen af YF's havneregler.

