Yachtklubben Furesøen

godkendt referat 6. juni 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 6.4.2011
Deltagere: Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Bentzen, Søren Frederiksen, Susanne Christfort
Gormsen, Niels Hansen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Søren Bentzen og Sune Elvig
1. Referat af bestyrelsesmøde den 28.marts 2011 blev godkendt med enkelte tilføjelser.
2. Oprydning på havnepladsen og i stativgården
Følgende blev besluttet: I sommersæsonen kan kun opnås trailerplads til både på indregistrerede
trailere, som anvendes til både, der står på land i sommersæsonen. Bådene skal anvendes aktivt, og
der skal være betalt pladsleje.
Bådstativer skal anbringes i stativgården.
3. Koordineringsudvalget
Koordineringsudvalgets statusrapport af 31.3.11 for motorbådene gjorde det klart, at der er behov
for at anskaffe en ny motor til Blåhvalen. Prisen for motoren er ca. kr. 50.000. Der er indsendt en
ansøgning til kommunen om 50% tilskud. Den anden halvdel vil skulle finansieres over bådfonden.
Bestyrelsen vil tage endelig stilling til sagen, når kommunen har meldt tilbage.
Da en omfattende reparation af Hvidhajens skrog er nødvendig, blev det beluttet at søge
sponsorstøtte til anskaffelse af en ny gummibåd til ca. kr. 100.000. Koordineringsudvalget vil
udarbejde et oplæg hurtigst muligt.
Såfremt der opstår kapacitetsproblemer på grund af udfald af motorbådene, vil korttidsleasing af en
båd kunne komme på tale.
4. IT
Søren B. og Søren F. vil gennemgå YF's anvendelse af IT, herunder bl.a. om den anvendte
arkiveringsmetode med fordel kan ændres f.eks. ved anvendelse af et fælles dokumentarkiv.
5. Vandpest
Da de modtagne tilbud på udførelse af opgaven med at beskære og fjerne vandpest lå et godt stykke
over det forventede, har kommunen besluttet at sende opgaven i udbud efter forhandling til en
potentielt udvidet kreds.
6. Bestyrelsens konstituering
Der udarbejdes et separat papir om bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder. Ud fra dette papir
vil der skulle udarbejdes en kort oversigt, der vil skulle anvendes til Furesønyts redaktion (vi skal
huske at få taget fotos!).
7. Bådejerlaug
I forbindelse med drøftelserne under punkt 6 – konstituering – blev det besluttet, at der skulle
gøres en fornyet indsats for at få en bedre kontakt til bådejerne samt i den forbindelse at tage
initiativer, der kunne tjene til at inddrage flere bådejere i klubbens aktiviteter.
Det blev besluttet, at Carsten skulle påtage sig opgaven.Der blev identificeret foreløbig 2 opgaver:
Kapsejladsen Sjælland Rundt Indenom for kølbåde vil blive flyttet fra august til juni p.g.a.
Vandpesten. Den gennemføres søndag den 19. juni 2011. Programmet vil være som tidligere år.

Peter og Carsten vil stå for arrangementet, som skal optages i klubbens aktivitetskalender.
Carsten vil i forbindelse med de kommende aktiviteter vedr. Vandpest tage kontakt til bådejere i
vestbassinet med henblik på at fjerne vandpest, således at der kan sejles i bassinet.
8. Vedr. Hus- og havnedag søndag den 29. maj blev der nedsat et planlægningsudvalg bestående af
Sune, Finn S, Carsten og Gert.
9. Vedr. generalforsamlingsreferatet udbad Gert sig kommentarer pr. mail senest fredag den 8. april.
[Referatet er efterfølgende færdiggjort af Hans Saustrup, og Saustrups mail med det endelige
referat er videresendt til bestyrelsen separat.]
Vedr. opgaver efter generalforsamlingen vil Gert snarest vende tilbage med et oplæg til en
støtteforening o.l., som kan modtage donationer fra medlemmerne til støtte for YF’s aktiviteter.
10. Gert følger op på aktiviteter vedr. standerhejsningen ud fra Finn Sørensens tjekliste. [alt er på
plads inkl. kanon-salut – der udestår udelukkende nogle få praktiske opgaver.]
11. Det blev vedtaget, at der ved Åbent-hus-dagene den 24. -25. maj kunne markedsføres
indmeldelse uden indmeldelsesgebyr ligesom tidligere år.
12. Et oplæg vedr. metodik for overgang fra Senior- til pensionist-kontingent modtaget fra Per
Balle-Jensen blev vedtaget. Forslaget gik ud på at anvende samme princip ved overgangen
Senior/Pensionist, som anvendes ved Junior/Senior-overgangen, sådan at vi ved årsskiftet
overflytter aktive senior-medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 65 år, til
pensionist-kontingent. D.v.s. én årlig flytning af kontingentgruppe.
13. Mødedatoer vedr. 2. halvår fastlægges på næste møde. Forslaget om en bestyrelsesdag blev kort
drøftet. Det vil ikke være muligt før sommerferien, Gert kommer med et oplæg til indhold og datomuligheder.
14. Næste møde: Mandag, den 9.5.2011 kl. 19.00.
Referent: Carsten Schmidt og Gert Eriksen (fra punkt 8)

