Yachtklubben Furesøen

godkendt 18. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 28. januar 2013
Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen,
Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Leif Møller-Hansen
1.

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2.
Godkendelse af referatet for bestyrelsesmødet 14.1.2013
Referatet blev godkendt
3.
Status vedrørende økonomi
Per orienterede om årsresultatet, som på bundlinjen ligger omkring det budgetterede. Der var
svingninger mellem resultaterne regnskabskontiene imellem, hvoraf nogle skyldes
periodeforskydninger mellem regnskabsårene. Bestyrelsen vedtog at rydde op i balancen og bl.a.
føre et beløb på ca. 20.000 kr til indtægt. Med henblik på at skabe bedre oversigt over de forskellige
aktiviteters økonomi bl.a de aktiviteter hvor YF får refunderet omkostninger fra eksterne
samarbejdspartnere, vil der i det nye regnskabsår blive ændret i konteringerne, således at udgifter og
indtægter på en aktivitet bogføres i et ”projektregnskab”.
4.
Status vedrørende ny kontoplan
Udvikling og implementering af den nye kontoplan er blevet forsinket bl.a. på grund af overgangen
til Klubmodul, som har været ekstraordinært tidskrævende for kasserer og formand.
5.
Status vedrørende kontingentindbetaling
Deadline for registrering og indbetaling af kontingent er 31.1.2013. Det var endnu for tidligt til at få
et endeligt overblik; men bestyrelsen forudså, at det ville blive nødvendigt at følge op over for det
mindretal af medlemmer, som havde havde problemer med at registrere sig i Klubmodul-systemet.
6.
Budget for 2013
Det fremsendte udkast til budget for 2013 blev gennemgået. Flere bestyrelsesmedlemmer stillede
spørgsmål ved indtægtsførelsen af sponsortilskud under indtægter, når sådanne tilskud normalt
medfører tilsvarende udgifter. Da dette problemområde gav anledning til diskussion, blev det aftalt,
at formand, kasserer og den tidligere kasserer (Finn Andreasen) på et møde den 2.2.2013 skulle
forsøge at få afklaret spørgsmålet med revisor Hans Jørgen Sønderskov.
7.
Opfølgning på sidste møde
Gert og flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte tilfredshed med forløbet af sidste uges medlemsmøde,
hvor der blev orienteret om havnerenoveringsprojektet og Klubmodul. Der var bred opbakning til
igangsætning af havneprojektet, som vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. Der
havde været ca. 50 deltagere i mødet. Gert kunne endvidere oplyse, at forslaget til
vedtægtsændringer vedrørende kontingentstrukturen var blev finpudset i samarbejde med Niels B.
Forslaget vil komme til afstemning på den kommende generalforsamling.
Peter oplyste, at det omfattende malerarbejde i klublokalerne nu var færdigt. Diverse defekte
armaturer var samtidig blevet udskiftet. Arbejdet med at få etableret en ny vejbom kunne snarest
afsluttes.

8.
Furesø Nyt
Søren oplyste, at næste nummer af Furesø Nyt vil udkomme som planlagt.
9.
Eventuelt
Ingen emner til referat

Mødet slut 22.10
Næste møde: 18. februar

