Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 28.3.2011
Deltagere: Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Bentzen, Sune Elvig, Søren Frederiksen, Susanne
Christfort Gormsen, Niels Hansen, Carsten Schmidt.
Fraværende: Peter Salskov-Iversen
1. Konstituering
På generalforsamlingen 28.3.11 blev Gert Eriksen valgt til formand og Carsten Schmidt
valgt til sekretær. Samtlige de foreslåede nyvalg og genvalget af Niels Hansen blev
godkendt af generalforsamlingen. Kassereren, Finn Andreasen, er først på valg i 2012.
Spørgsmålet om, hvilke bestyrelsesopgaver, der skal varetages af medlemmerne af
bestyrelsen, vil skulle drøftes på det kommende bestyrelsesmøde. I den forbindelse uddeltes
den oversigt over opgavefordeling, som den forrige bestyrelse havde udarbejdet den
3.5.2010. Samtidig uddeltes den forrige bestyrelses forretningsorden.
2. Havneprojekt
Det er hensigten, at havnerenoveringsudvalget ved Alfred Ørsted og Per Kruse på et
kommende bestyrelsesmøde giver en orientering om havneprojektets status og planlægning.
Det skal afklares på næste bestyrelsesmøde, hvornår denne seance kan finde sted.
3. Zoom8
Fremskaffelse af ekstra fondsmidler muliggør anskaffelse af en ekstra Zoom8 , således at der
er budget til at købe i alt 3 joller i stedet for de 2, som der allerede er skaffet fondsmidler til.
Bestyrelsen godkendte indkøb af 3 Zoom8. Samtidig blev det besluttet at skrotte 3
optimistjoller, som stod over for en udgiftskrævende istandsættelse, hvis de fortsat skulle
kunne anvendes. Af hensyn til sponsorerne skønnedes det formålstjentligt at sprede den
officielle overdragelse af de 3 Zoom8, således af den enkelte sponsor fik den eksponering,
som klubben anser som mulig i sådanne sager.


DS Talentcenter/Nationalt TræningsCenter
YF var blevet opfordret til at lægge billet ind på at blive hjemsted for et talentcenter for
ungdomsarbejdet. Henvendelse skal ses som en anerkendelse af den store indsats, som
klubben yder inden for ungdomsarbejdet. YF skal senest den 1.4.2011 fremsende anmodning
til DS.
Det blev besluttet, at YF sender en ansøgning til DS. Der nedsættes en arbejdsgruppe med
Susanne Christfort Gormsen som formand. De øvrige deltagere i gruppen vil være
medlemmer fra koordineringsudvalget. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om arbejdet.
Med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for bestyrelse vil arbejdsgruppen i sin
endelige rapport skulle redegøre for, hvilke konsekvenser YF's eventuelle udnævnelse til
Nationalt TræningsCenter vil få for YF's økonomi og personaleressourcer. Arbejdsgruppen
bør endvidere over for DS forholde sig realistisk til de problemer, som begroning af Store
Kalv vil medføre for en effektiv sejlertræning.



Næste møde: Onsdag, den 6.4.2011 kl. 19.00
Referent: Carsten Schmidt

