Yachtklubben Furesøen

godkendt referat 7. juni 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 9.5.2011
Deltagere: Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Bentzen, Sune Elvig, Søren Frederiksen, Susanne
Christfort Gormsen, Niels Hansen, Peter Salskov-Iversen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Ingen
1.
På mødet orienterede Alfred Ørsted og Per Kruse om havnerenoveringsprojektet. Det
udarbejdede oplæg, hvor man har trukket på konsulentfirmaet Cowi, blev gennemgået. Havnen er
generelt i en dårlig stand og trænger til en omfattende renovering af især broanlæg. Der satses på
nye flydebroer af beton inden for de eksisterende rammer.
Beslutning: Af de 3 projektmodeller valgte man at arbejde videre med den Plan B, som har en
budgetramme på kr. 5,2 mio. Projektgruppen vil færdiggøre en ansøgning til Kultur- og
Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune, som efter behandling i bestyrelsen fremsendes til
kommunen.
2.

Der er behov for at erstatte de to knækkede fortøjningspæle.

Beslutning: Sune vil tage kontakt til den entreprenør, der for tiden arbejder med bolværk i
Vejlesøkanalen.
3.
Sjælland Rundt indenom søndag, den 19. juni 2011
Peter, Per Balle og Carsten vil organisere kapsejladsen. Medlemmerne vil blive orienteret gennem
opslag i klubhuset, hjemmesiden og ved kranen. Programmet vil blive udarbejdet efter samme
skabelon som de tidligere år.
Beslutning: Der vil snarest skulle afholdes et planlægningsmøde i projektgruppen. Peter vil melde
forslag om tid og sted til Carsten og Per.
4.
Søren B. er i gang med at forberede næste nummer af Furesønyt, som skal udkomme
omkring 1. juli 2011.
Beslutning: Deadline for bidrag til Furesønyt: 10. juni 2011
5.
Hus- og havnedag afholdes 29.5.2011. Projektansvarlig: Gert. Bortset fra Carsten, var de
øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke i stand til at deltage.
Beslutning: Gert vil være tovholder og tage kontakt til Carsten og nogle medlemmer for at få
arbejdsopgaverne beskrevet og fordelt. Opslag vil i uge 20 blive placeret i klubhuset og på kranen.
6.
Vandpest. Der er udarbejdet et nyt projektforslag, som tager udgangspunkt i de reducerede
økonomiske midler. I forhold til det oprindelige forslag er der tale om en betydelig reduktion af det
areal, som vil blive grødeskåret. Udover korridorerne, som fortsat friholdes, vil der blive søgt
grødeskåret arealer i umiddelbar nærhed af sejlklubberne samt vandskiklubbens bane. Der er
foreløbig sikret kr. 1.042.500 til projektet. Projektet kan være operativt i slutningen af juni med
afsæt i de sikrede midler, det vil imidlertid lette udfordringerne meget, hvis der kunne skaffes et
yderligere tilskud på kr. 300.000.
Beslutning: YF-projektgruppen skal søge at opnå – bl.a. gennem en dialog med Vandskiklubben – at

det ryddede areal, som YF kan benytte til træning og sejlads ud til Storsøen, udvides i forhold til det
fremlagte reducerede forslag.
6.
Friluftsrådet har bevilliget kr. 142.500 bl.a. til en slåmaskine til rydning af vandpest.
Apparaturet vil kunne anvendes af berørte klubber i deres bestræbelser for at holde bl.a.
havnebassinerne fri for den værste vandpest.
Beslutning: YF etablerer en arbejdsgruppe, som når slåmaskinen er klar, vil kunne forestå
arbejderne i havnebassinerne på frivillig basis. YF skal arbejde for, at slåmaskinen får hjemsted i
klubben, hvorfra andre klubber så kan hente den til deres projekter.
7.
Det af formanden udarbejdede papir vedrørende søgning af sponsormidler til anskaffelse af
nye gummibåde til erstatning af de både, som trængte til at blive udfaset på grund af alder og
størrelse, blev drøftet i lyset af en tidliger bestyrelsesbeslutning om fornyelse af skolebådene, som
ikke var lagt frem på dagens møde. Niels gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der af en
tidligere bestyrelsesbeslutning fremgik, at de 3 skolebåde snarest burde udskiftes.
Beslutning: Under hensyntagen til de af sponsorerne benyttede procedurer for søgning af
sponsormidler for indeværende år, vil det være nødvendigt snarest at fremsende ansøgninger til
relevante sponsorer. Under henvisting til tidsfaktoren blev det besluttet, at formanden vil kunne
udarbejde ansøgninger til gummibåde snarest muligt. Det blev ligeledes besluttet, at søgning af
sponsormidler til skolebåde skulle have høj prioritet. Niels oplyste, at han snarest vil udarbejde
forslag til, hvilken bådtype der skal satses på.
9.
Dato for standernedhaling i 2011 blev besluttet til den 29. oktober og fælles bådoptag den
31. oktober. Dato for standerhejsning 2012 blev besluttet til lørdag den 28. april 2012 med fælles
søsætning den forudgående mandag, den 23. april 2012.

