Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 10. marts 2014

Godkendt 10.03.2014

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Søren Fanø, Karsten Hartmann-Sørensen, Peter SalskovIversen, Per Svensson, Leif Møller-Hansen(referent)
Fraværende: Carsten Schmidt og Niels Bølling
0. Leif Møller-Hansen valgt som referent
1. Dagsorden godkendt
2. Referat af bestyrelsesmøde den 20. januar godkendt
3. Status på havneprojektet (Gert og Peter)
- flydebroer og pæleforankring: Broerne lagt ud, Vestbroens placering justeres før fastgørelse.
- slæbested: Under projektering af Niras på foranledning af CC Design.
- mastekran/redningsstiger: Der er bestilt en galvaniseret mastekran, redningsstiger under afklaring
prismæssigt.
4. Opfølgning på sidste møde
- status vedr. hus, brandtrappe (Peter): Metalstige til 1. sal under licitation.
- status vedr. havnereglement (udvalget): Under udarbejdelse.
- status vedr. sejladsreglementet (udvalget): Under udarbejdelse.
- status vedr. havneindvielse (udvalget): Detaljer under fastlæggelse, der arbejdes på et
medlemsvendt arrangement medio juni.
- status vedr. vinterbadning (Gert og Søren): Møde aftalt med Kirsten Bargisen og Lone Elvig.
Vinterbadere skal være klubmedlemmer.
- status vedr. forsikringer fortsat under afklaring, det er svært at vride noget ud af Codan. Gert er på
sagen.
- status vedr. diverse (bordet rundt, alle):
Leif: +55 savner bådførere, hvilket bliver bestemmende for optaget. Tidligere tirsdagssejlere er
flyttet til Seniorkap.
Søren Bentzen: Furesø Nyt forsinkes.
Søren Fanø: Flere Solinge ønskes til torsdagsmatch.
Karsten H. Sørensen: USU anmodes at lave procedure for opkrævning af selvrisiko til forsikring af
sejlere, der låner klubbens både, jf. tidligere beslutning omkring selvforsikringsfond for klubbåde.
Peter: Skolestue malet, stort whiteboard kommer i næste uge, linoleum plejes. 1. sal malet.
Efterlyste ideer vedr. genophængning af billeder. Den store kran er rettet op. 2 armgangstov stjålet.
Kapacitet i omklædningsrum øget ved reduktion af antallet af håndvaske. Afmærkning på
parkeringsplads ved Jægerhuset overvejes overmalet med sort/grå når det er tørt.
5. Økonomistatus
- revisionens arbejde: Posteringsfejl giver problemer med årsregnskabs opstilling. Meget rettet og
ryddet op.
- regnskab for 2013 – status: Regnskabet foreligger ikke. Budgetmål nås tæt. Ca. 10 %
medlemsafgang primo 2013, bl.a. i forbindelse med den ny betalingsmetode for kontingent.

- budget for 2014, status: Afklaring vedr.afvikling af havneprojektets gæld mangler i budget 2014,
ellers stort set uændret fra 2013
6. Forslag til kontingenter 2014-15: 5 % øgning. Vedtaget. Bestyrelsen vedtog at oprette en
medlemskategori for trænere uden kontingentbetaling. Disse medlemmer er at regne for aktive
medlemmer også jf. vejledningen fra DIF om medlemsregistrering. Diskussion af kvm-pris for
joller om sommeren fremadrettet. Havnereglements-udvalg vil vurdere sagen med henblik på næste
år. Under kontingenter diverse tilføjes manuel kontingentfakturering på 100 kr.
7. Forslag til årsberetning for 2013: Godkendt.
8. Årsstatus/årsberetning vedr. havneprojekt: Punktet udskudt til næste møde.
9. Evt.: Det blev nævnt, at vi skal efterlyse frivillige til samling og montering af Y-bomme på
generalforsamling under eventuelt.
Kommende foreslåede bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
17. marts 2014 blev efter ønske fra formanden korrigeret til 10. marts.
Referent
Leif Møller-Hansen

