Yachtklubben Furesøen

Godkendt 17.9.2012

Referat af bestyrelsesmøde den 13. august 2012
Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen, Leif MøllerHansen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling
1. Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referaterne for bestyrelsesmøderne den 11.6. 2012
Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.
3. Opfølgning på sidste møde
Niels: Orienterede om situationen vedrørende Solinge. Han arbejder stadig med et konkret
købsemne. Klubbens to Solinge er ude af drift. Den ene har en skade i skroget, som
forventes at blive repareret inden udgangen af august. Den anden havde haft mastebrud, og
det er uklart, hvornår der kan findes en ny, brugt mast.
Havnepladssituationen: Alle pladser med stor bredde er udlejede. Der er 3 frie pladser med
smal bredde mellem pælene.
Omtalen af 55 plus programmet i lokalaviser m.m. havde givet god respons. Programmet
for efteråret er fuldtegnet med 15 seniorsejlere.
Peter: Der var indhentet tilbud på reparation af gulvet i herrernes omklædningsrum.
Arbejdet vil blive udført i slutningen af august.
4. Status vedrørende økonomi
Kassereren, Per, oplyste, at han efter forhandling med én af YF's bankforbindelser havde
fået indlånsrenten op på 1,5%, hvis beløbet bindes for en længere periode, hvilket især er
relevant for YF's hensættelser til havnerenovering.
Per gennemgik periodeopgørelsen for første halvår 2012. Kontingentindbetalingerne ligger
under det budgetterede. Der vil blive sat fokus på inddrivelse af restancer og
medlemsrekruttering.
5. Status vedrørende havneprojektet
Da klubhuset står på lejet grund (kommunen), vil lånoptagning være afhængig af, om
kommunen vil kunne give en form for garanti, f.eks. en 30 årig lejekontrakt, som vil kunne
tilfredsstille pengeinstitutternes krav om sikkerhed. Gert forventer en tilbagemelding fra
kommunen senest i begyndelsen af september (I ugen efter bestyrelsesmødet gav kommunen
en indikation om, at man forventede at kunne finde en løsning på problemet. Samtidig kom
der positive signaler vedrørende økonomisk støtte til havnerenoveringsprojektet).
6. Nødvendige havnereparationer
Af sikkerhedsgrunde blev det besluttet at montere et antal stiger på broerne og ned i
havnebassinet.Stigerne vil blive monteret i forbindelse med hus- og havnedagen den 23.
september 2012.

7. Drøftelse vedrørende nyt regnskabssystem
YF's nuværende leverandør af regnskabssupport, Foreningspakken, havde opsagt
samarbejdet med YF pr. 31.12.2012. Samtidig havde klubbens bogholder ligeledes sagt op,
dog præventivt, idet hun ikke ønsker at arbejde med flere forskellige nye systemer. Gert op
Per vil indlede arbejdet med at finde alternativer.
8. Drøftelse om indmeldelse i FLID
Bestyrelsen besluttede, at YF skulle melde sig ind i “Foreningen af lystbådhavne i
Danmark”, FLID. Ikke mindst set i lyset af det forestående havnerenoveringsprojekt mente
bestyrelsen, at årskontingentet på kr. 1.800 var en rimelig pris for at kunne trække på FLID's
netværk
9. Indledende drøftelse af bådopbevaring på land i vinterperioden i forbindelse med
havnerenoveringen
Gert vil undersøge, om det vil være muligt for YF i den relevante periode at kunne
disponere over det areal, som ligger mellem havnepladsens vestlige afgrænsning og
nedkørslen fra parkeringspladsen ved Jægerhuset..

Mødet slut kl. 21.30
Kommende bestyrelsesmøder: 17. september, 8. oktober, 12. november, 10. december 2012

