Referat af bestyrelsesmøde mandag 19.6.2017 i Yachtklubben Furesøen
godkendt 21. august 2017
Deltagere:
Thomas Rostrup-Nielsen
Peter Salskov-Iversen
Gert Eriksen, formand
Stine Carlslund Nielsen, sekretær
Carsten Schmidt (kom senere)
Per Svensson, kasserer (kom senere)
Afbud:
Niels Bølling
Søren Fanø
Karsten Hartmann Sørensen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af møde den 22. maj
Godkendt
3. Bordet Rundt, hvert bestyrelsesmedlem fortæller sin "siden sidst i YF"
Peter oplyser, at der er indkøbt masser af rengøringsmidler. 11 både deltog til Sjælland Rundt
Indenom. YF ryddede bordet til ligastævnet i weekenden.
Gert fik i weekenden taget en masse billeder af de både, der var på søen i forbindelse med
Sjælland Rundt Indenom, anvendes PR-mæssigt fremover.
4. Bordet supplerende rundt – bestyrelsens igangværende opgaver
4A. Status husrenovering/havnevarme/tilstandsrapport – Gert
Til mødet havde formanden fremsendt et basismateriale fra husrenoveringsudvalget, som listede
de 7 delprojekter inkl. økonomi. Delprojekterne er 1. Havnevarmeløsning, 2. Ombygning af 1. sal
inkl. karnapper, 3. Skurområde (ny bådhal m.m.), 4. Bade- og køkkenfaciliteter, 5. Ombygning af
gammel bådhal til træningsrum, 6. Energioptimering af eksisterende opvarmede lokaler og 7. Ny
jolleopbevaring. Materialet inkl. budgetprognose blev taget til efterretning. Planen er at
gennemgøre det samlede projekt i nogle etaper. Vi har i materialet en ønskeliste over de ting, som
vi godt kunne tænke os a få gennemført, og nu skal vi have set på rækkefølge og
finansieringsmuligheder. Basismaterialet danner grundlag for udarbejdelse af et
præsentationsmateriale, som fremsendes til drøftelse med Rudersdal Kommune.
- status vedr. materielanskaffelser – Gert
Der er bestilt 2 zoom 8 joller fra Østrig. Klubben har fået foræret en Terajolle, som er blevet døbt
ved 90-års fødselsdage, hvor Dommerbåden Luffe også blev døbt sammen med et antal Optimist
joller.
- status efter Havnens Dag – Gert
Masser af energi indad til, men der kom desværre ikke ret mange. Det fungerede fint med at nogle
bådejere kom ned og sejlede gæster. Til næste gang skal vi bruge mindre tid på at udlevere papir
materialer eksternt – og snarere fokusere på member-get-member.
- salg af klubbåde – Peter/Gert
Der er sat nye prisskilte på de 3 Solinge, som sælges til 6.000 kr. pr. stk.
- status og videre forløb for Open 5.70 – Peter

Det kører stille og roligt derud af. Der er ikke nogen af dem, der er frigivet endnu, som er klar til at
blive instruktør.
- status gammelt varmeanlæg/styring – Karsten
Intet nyt.
- status forbedret net-adgang/print etc. – Karsten
Karsten er i gang med at få den nye fibernet-adgang til at køre. Det fungerer ind til klubben, og han
er i gang med at få det gjort anvendeligt i klubben, også sikkerhedsmæssigt. Karsten har købt ny
printer, som står i trænerlokalet.
- status vedr. ny hjemmeside – Stine
Stine og Karsten skal lige have snakket noget mere sammen.
- status vedr. aktivering af Juniorudvalg - Stine
Stine skal have snakket sammen med dem i Juniorudvalget.
5. Status vedr. håndtering af "lig" og både uden mast – Gert
Gert har sendt en mail ud med en konkurrence, for at få flere til at få sat mast på og rengjort den.
Der er sket lidt, men der kunne godt ske lidt mere. Spørgsmålet er, om vi ikke kan lave noget mere
aktivitet, så der er flere, som får masten på, og det er svært. Sjælland Rundt Indenom var god i
forhold til at få nogle med, men der kunne sagtens komme flere med. Der kunne også sagtens
komme nogle flere klubbåde med.
6. Planlægning af næste møde med alle udvalg og nøgle-frivillige
Dagen skal lige overvejes i forhold til aktiviteterne på det tidspunkt af året. Evt. bør vi lægge det
mellem efterårsferie og stander ned. Det er vigtigt, at dele de større aktiviteter op i flere små
opgaver, for at få flere til at hjælpe med de enkelte opgaver. Mødet skal blandet andet omhandle,
hvad der skal ske inden for de enkelte områder inden for de næste 6 måneder.
6. Økonomi-status (Per)
Debatten under punktet viste, at vi bør overveje, hvordan vores regnskabs-setup ser ud. Materialet
bør finde en form, hvor bestyrelsens beslutninger om større køb fremgår, sådan at man ikke skal
sidde med bestyrelsesreferater ved siden af, når man læser regnskabet. Eventuelt kunne sådanne
beslutninger stå i dagsordenen, så der er skabt et overblik for bestyrelsen.
7. Hvad skal du i sommerferien?
Alle fortalte kort, hvad de havde af planer hen over sommeren, der var mange ture i sommerhuse
landet over…
8. Evt.
Målet er til næste møde at der er lavet et halvårsregnskab.
Det blev drøftet om viden om Klubmodul kunne udbredes yderligere. Konklusionen blev i første
omgang at Stine og Gert kigger sammen en dag om Klubmodul.
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
21. august 2017
18. september 2017
23. oktober 2017
20. november 2017
11. december 2017

