Yachtklubben Furesøen

Godkendt 16. april 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2012
Deltagere: Gert Eriksen, Finn Andreasen, Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen, Peter
Salskov-Iversen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Søren Bentzen og Sune Elvig
1.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 6.2.2012
Referat blev godkendt med enkelte tilføjelser.

3.

Bordet rundt
- Gert oplyste, at han havde aftalt med “pælemanden”, at de nye fortøjningspæle til
erstatning af de knækkede vil blive banket ned omkring 1. april 2012
- Gert havde aftalt møde med Peter Salskov-Iversen, Finn Sørensen og Hans Saustrup med
henblik på at få udarbejdet en projektplan for et nyt varmeanlæg i klubhuset.
- Niels orienterede om status for sejlerskolen og “55 plus” seniorprogrammet, som begynder
sæsonen 9. maj 2012. Der vil blive arrangeret åbent hus den 24. marts. Niels regnede med,
at alle pladserne på “55 plus” vil blive besat.
- I den seneste udgave af “Furesønyt” var der desværre sket det, at underteksterne til
billederne til artiklen “Vores havn er også fuld af racersejlbåde” var forkerte. Næste
Furesønyt forventes at blive udsendt medio juni.
- Dansk Sejlunion havde inviteret et udvalgt antal sejlklubber – herunder YF – til at deltage i
en projektgruppe under ledelse af Dansk Sejlunion. Projektet går ud på at få udarbejde en
kravs- og behovsanalyse for et nyt “juniorbådsprojekt” som alternativ til de eksisterende
kølbådstyper. Bestyrelsen fandt det naturligt, at YF skulle lade sig repræsentere i
arbejdsgruppen og vil opfordre koordineringsudvalget til at udpege en kandidat.

4.

Forberedelse af generalforsamling den 20.3.2012.
Bestyrelsen drøftede afviklingen af generalforsamlingen herunder også opstilling af
kandidater til bestyrelsen og revisorposten.

5.

Regnskab 2011
Finn orienterede kort om regnskabet for 2011 og budgettet for 2012. Der var ingen
væsentlige ændringer i forhold til det tidligere oplyste. Finn gennemgik Revisionsrapporten
for 2011-regnskabet. Bestyrelsen vil foranledige, at regnskabsprocedurerne i det kommende
regnskabsår ændres i henhold til revisors anbefalinger.

6.

Soling nr. 3
Efter at have været drøftet på flere bestyrelsesmøder siden efteråret 2011 besluttede
bestyrelsen, at udvide den eksisterende flåde på to Solinge med en brugt Soling. Den
samlede udgift til båd, rig, sejl, trailer/stativ, istandsættelse og transport skal holdes inden
for den beløbsramme, som Niels opererede med i sit oprindelige forslag. Niels vil gå i gang
med at søge efter en egnet båd. Udgiften vil bliv afholdt over bådfonden. Peter tilbød, at
Niels efter behov kunne trække på ham ved bedømmelse af et båd-emne.

Næste bestyrelsesmøde
16. april 2012 kl. 17.30-22.00.
Kommende møder: 14. maj og 11. juni, kl. 19-22. Der vil ikke blive afholdt bestyrelsesmøde
i juli.

Mødet slut kl. 22.00

