Yachtklubben Furesøen

Godkendt 11. juni 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 14. maj 2012
Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Hansen, Leif Møller-Hansen, Peter Salskov-Iversen,
Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling og Susanne Christfort Gormsen

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Referatet af bestyrelsesmødet 16.4.2012 blev godkendt med enkelte tilføjelser.
3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Status vedrørende havneprojektet: Projektgruppen bestående af Erik Kruse, Alfred Ørsted,
Niels Bølling og Gert Eriksen havde den 10. maj 2012 haft møde med Rudersdal Kommune,
som var repræsenteret ved Jens Bruun, formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt
kontorchef Birgit Hoé Knudsen. Kommunens udmelding til YF's ansøgning om kommunal
støtte til havneprojektet var, at YF ikke kan påregne at få kommunalt tilskud af den
størrelsesorden, som der er ansøgt om - heller ikke på langt sigt. Kommunen vil medtage
YF's ansøgning i de kommende års budgetbehandling, så ansøgningen er stadig i spil.
Bestyrelsens opgavefordeling: Det til bestyrelsesmødet den 16.4.2012 udarbejdede papir
med fordeling af opgaver/ansvarsområder blev godkendt i revideret udgave.
Status vedrørende vestbroen: Med henblik få at få et bedre overblik over broens fundaments
tilstand har Gert aftalt med en amatørdykker fra Birkerød om at få taget nogle
undervandsfotos af broens fundament. Herefter vil der skulle tages stilling til, hvordan
skaderne vil kunne udbedres. Vedr. broernes tilstand i øvrigt gælder, at de er gennemgået op
til Hus- og Havnedagen af Peter Salskov og generelt fundet forsvarlige. Broerne er dog i en
sådan stand, at vi løbende skal holde øje med, i hvilket omfang de fortsat er forsvarlige at
anvende.
Seniorsejlads: Niels H. kunne oplyse, at 55-plus sejladserne om onsdagen var kommet godt
fra start med ca. 15 deltagere.
Sejlerskolen: Niels H. oplyste, at der var en del ledige pladser i sejlerskolen. Han forudså, at
der kunne opstå problemer med at skaffe nye lærere til erstatning for de fratrådte lærere.
Havnepladser: Niels H.oplyste, at der ved sæsonstart var i alt 11 ledige havnepladser. Heraf
vedrørte de 4 pladser, som p.t. ikke kunne anvendes på grund af manglende fortøjningspæle.
Bådejerlauget: Carsten oplyste, at han havde fået tilsagn fra 3 bådejere om at indtræde i en
arbejdsgruppe, som bl.a. skulle se på, hvordan bådejerne kunne integreres bedre i
klubaktiviteter.
Brug af klubbåde (sikkerhed/procedurer): Niels H. havde konstateret, at logbøgerne for bl.a.
skolebådene tit ikke blev konsulteret og udfyldt inden sejlads. På den baggrund blev det
præciseret fra bestyrelsens side, at det er uacceptabelt, og det indskærpes derfor overfor

trænere og andre medlemmer, at logbøgerne jf. sejladsreglementet naturligvis skal
konsulteres og udfyldes.
4. Behandling af henvendelser fra medlemmerne
En anmodning fra medlem YFP-nr. 263 vedrørende udskydelse af søsætning blev ikke
imødekommet.
5. Status vedrørende skift af kasserer
Skiftet på kassererposten havde medført, at der skulle rapporteres til diverse myndigheder,
banker m.m. om ændringen.De nødvendige papirer blev udfærdiget og underskrevet.
6. Status vedrørende økonomi
Per redegjorde for udviklingen i klubbens økonomi. Indtægterne ligger ca. kr. 30.000 under
det budgetterede for første halvår 2012. På udgiftssiden ligger udgifterne til udgivelse af
“Furesønyt” væsentligt over budgettet, hvilket skyldes, at udgifter vedrørende 2011 først er
blevet betalt og bogført i 2012. Med henblik på at få et bedre overblik over klubbens
økonomi blev det besluttet, at henlæggelserne til havnefonden for fremtiden skal ske to
gange om året og således falde sammen med de årlige kontingentindbetalinger.
7. Markedsføring af bådpladser
Når de manglende pæle kommer på plads, vil der i år kunne påregnes af være 11 ledige
havnepladser. Det blev besluttet, at bestyrelsen snarest skal tage initiativer, som vil have til
formål at tiltrække nye medlemmer/bådejere. Gert vil være tovholder på projektet.
8. Revision af sejladsreglementet
I lyset af debatten under generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen vil nærlæse
Sejladsreglementet med henblik på at revidere reglerne. Gert følger op.
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