Yachtklubben Furesøen

Godkendt 9. januar 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2011
Deltagere:Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Bentzen, Susanne Christfort Gormsen, Niels
Hansen, Sune Elvig, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Peter Salskov-Iversen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 14.11.2011
Beslutning: Der blev foretaget enkelte rettelser i udkastet, hvorefter det blev godkendt.
3. Andenbehandling af budget 2012
Bestyrelsen havde indbudt Ilene Eriksen, formand for Koordineringsudvalget, til at give bestyrelsen
en briefing om Ungdomsafdelingens budget som indledning til dette dagsordenspunkt. Det
reviderede budgetudkast afspejler YF's økonomiske situation, som ikke giver mulighed for nye
udgiftskrævende aktiviteter. I henhold til beslutning på generalforsamlingen 2011 vil der blive
henlagt kr. 216.000 til havnerenoveringsfonden. Kommunen har endnu ikke taget stilling til YF's
ansøgning om tilskud til havnerenovering(se punkt 4).
Beslutning: Finn vil udarbejde et revideret budgetforslag, hvor de på mødet aftalte justeringer af
budgetudkastet vil blive indarbejdet.
4. Bordet rundt
-Gert orienterede om Royal Sailing Academy, et sejlergymnasium på Nordsjællands Grundskole og
Gymnasium. Gert oplyste, at der er behov for, at YF stiller med en person til et advisory board, hvis
projektet gennemføres.
-Gert oplyste, at der var afholdt et møde med DS’ fysiske træner Peter Mortensen, som i regi af
“Evolution Race” råder over en træningsbane, som kunne omflyttes til området omkring YF og
indgå i Talentcentrets træning. Ungdomsafdelingen vil i den kommende tid lægge lidt tankekraft i
dette projekt, som også kan blive til gavn for beboere m.fl. omkring YF.
-Gert orienterede om mødet med kommunen vedrørende havnerenoveringsprojektet. Fra YF deltog
Gert Eriksen, Peter Salskov-Iversen, Alfred Ørsted og Per Kruse. Rudersdal Kommune, Kultur var
repræsenteret ved Henrik Skovgaard og Bo Eriksen. Kommunen har endnu ikke taget stilling til
ansøgningen; men da der ikke er afsat penge til projektet på kommunens budget for 2012, vil en
eventuel bevilling først kunne få effekt fra 2013.
Beslutning: Gert vil fortsætte dialogen med kommunen.
-Gert orienterede om, at der var etableret en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en prioriteret plan
for den påtrængende renovering af huset. Renovering/udskiftning af varmeanlæg var topprioritet, og
renovering af omklædningsrum, renovering af køkken og udarbejdelse af forslag til ny nøglestrategi
andre vigtige projekter.
Mødet sluttede kl. 22.20
----------De på grund af overskridelse af tidsplanen blev de ikke behandlede dagsordenpunketer udsat til
næste bestyrelsesmøde mandag, den 9. januar 2012.

