Referat af bestyrelsesmøde i Yachtklubben Furesøen den 25.4.2017

godkendt22.5.2017

Deltagere:
Thomas Rostrup-Nielsen
Peter Salskov-Iversen
Niels Bølling (afbud)
Søren Fanø
Karsten Hartmann Sørensen (afbud)
Carsten Schmidt
Per Svensson, kasserer (afbud)
Gert Eriksen, formand
Stine Carlslund Nielsen, sekretær
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat af møde den 20. marts
Godkendt.
3. Konstituering – Gert
- se medsendt bilag til dialog om opgavefordeling
Gennemgang af Excel bilag i mødeindkaldelse om opgavefordeling i bestyrelsen.
Kommentarer:
- Carsten kommenterede, at det er svært at samle folk i Bådejerlauget, så spørgsmålet er, om
man bør lave en ændring i opgavefordelingen, så lauget bliver lidt mindre, og derved kan få lavet
nogle flere møder og derved få noget mere aktivitet, da det er nemmere at få en mindre gruppe til
at mødes. Det skal arbejdes på at få Bådejerlauget gjort mere synligt og måske lave nogle
arrangementer, om hvor man kan få hjælp til sin båd osv. Carsten Schmidt har møde med
Bådejerlauget i morgen.
- Der arbejdes på at lave nogle events til Furesø Nyt, f.eks. om hvordan ordner du din motor
på din båd, hvordan maler du båd i ferskvand osv.
- Bådejerlauget afholder ”Sjælland Rundt Inden om” den 18. juni 2017.
- Vi har mange små opgaver rundt omkring i klubben, hvor der godt kunne bruges nogle
mennesker til at varetage dem. Vi skal nytænke, hvordan vi får en eller flere pensionister til at lave
nogle af vores små-opgaver. Med Peter Salskov som tovholder skal vi have en liste af hjælpere, der
kan ringes op og kan komme forbi klubben, hvis der skal lukkes op for en håndværker, afkalkes
elkedel og andre små ting.
- Vi skal have reorganiseret flere af Husudvalgets opgaver. Vi skal sørge for at ansvaret ikke
ligger på én person, men bliver delt mere ud. Stine laver et oplæg til Gert til Furesø Nyt med småopgaver, som skal laves i klubben
- Vi skal arbejde på at finde en ny ansvarlig for Søløven efter Jørn Berril.
- Furesø Nyt? Vi skal have gjort mere ved medlemskommunikationen.
4. Opfølgning på tidligere mødeforløb / Bordet rundt
- Status og videre forløb Open 5.70 – Peter

Det kører...
- Status gammelt varmeanlæg/styring – Karsten/afventer
Det bliver der fulgt op på ved næste møde.
- Status husrenovering/havnevarme/tilstandsrapport – Gert
Der har været møde, og man er efter ønske fra kommunen ved at estimere, hvad det samlede
projekt kan forventes at koste. Tilstandsrapporten for klubhuset er netop fremkommet, og er
sendt frem til bestyrelsen.
- Salg af klubbåde – Peter/Gert
2 stk. 29er er blevet solgt og der arbejdes videre bl.a. med salg af Solingene.
- Status forbedret net-adgang/print – Karsten/afventer
Det bliver der fulgt op på ved næste møde. Forbindelsen til printeren er gået.
- Status vedr. arrangement YF 90 år – Gert – arr. af næste møde
Der arrangeres et afsluttende planlægningsmøde for at få detaljerne på plads. USU trækkes ind
vedr. juniorkapsejlads o.l.
- Status vedr. ny hjemmeside – Stine
Der arbejdes på det.
- Status vedr. materielanskaffelser – Gert
Med afsæt i decemberbeslutningen om træk på Bådfonden er der købt 2 optimist skrog og 1
zoom8 jolle. Der bliver arbejdet på anskaffelse på flere ting, men der skal skaffes flere
sponsorater, for at sikre finansiering til de ting, som vi ønsker at anskaffe.
- Vild med vand/Havnens dag 10. juni – Gert
Der skal promoveres Open 5.70, ællinger, SUP og båd-pladser til udlejning. Det er et arrangement rettet mod eksterne i modsætning til 90-års fødselsdagen, som er rent internt rettet.
Der var følgende supplerende ideer:
• Udvalgte både lægges langs honnørbroen. Ved hver båd ligger der info skilte med billede af
båden, så man kan se et billede af den, hvis den er ude at sejle.
• Et forslag til promovering af bådpladser vil være at vise de 3 mest udbredte både i YF frem
med information om, hvad de koster halvårligt og med forsikring osv. Dette står på en lille
informations tavle ved siden af bådene, når folk går rundt på havnen.
• E-mail lodtrækning med Furesø Nyt eller andet for at promovere klubben mere. Når man
deltager, så oplyser man sin e-mail.
- Status vedr. etablering af Triton-lauget, ansøgning til NST etc. – Gert
Lauget er stiftet, og vi skal fremadrettet sikre, at YF og Lauget holdes adskilt økonomisk. Tritonfolket virker glade for den løsning, der er kommet.
- Forholdene vedr. motortilladelse til den nye LM24 er fortsat ikke fuldt ud afklaret. Der skal
etableres et møde med Naturstyrelsen, hvor de konfronteres med tidligere korrespondance,
noget må være gået helt skævt. Vi skal meget gerne have disse forhold på plads sådan at
båden kan anvendes til stævnet den 29-30/4.
- Stævnet 29-30. april – Gert
Der vil være gang i den på søen, og der er standerhejsning samtidig.
- Brandalarmeringsanlæg.
- G4S var på besøg i går. Vores gamle anlæg kan ikke længere sende signal til G4S om brand.
Centralenheden er gået. Vi skal have fundet en ny løsning. Umiddelbart er der 2 løsninger:
1. Etablering af nyt Automatisk Brand Alarmerings anlæg - pris ca. 170.000 kr. inkl. moms.

2. Eventuelt alternativ: Etablering af anden løsning, hvor alarmen går til "os selv" – væsentlig
billigere...
- Gert talte med Brandmyndigheden i går, og det er Rudersdal Kommune, som er myndighed i
forbindelse med fastlægning af krævet niveau. Gert har fået fat i Byplan, og han har snakket
om, hvad de har i Holte Roklub i forhold til hvad YF skal have og deres erfaringer, og hvad er
kravene fra kommunen.
- Øvrigt – bordet rundt
Mosen ved porten ind til Bådehallen skal vi have gjort noget ved.
Ved bådoptagning til efteråret, så skal det overvejes, hvor tæt bådene skal stå, det bør være
nemmere at polere og male bådene.
5. Reaktioner på generalforsamlingens forløb – alle
- Det var meget begrænset, hvad der var af kommentarer. Det blev drøftet, om "lig" og både
uden mast kunne håndteres via havnereglement?
- Alt i alt gik generalforsamlingen godt, Elisbeth Geday havde været god som dirigent.
6. Økonomi-status (Gert i Pers fravær)
Gert kommenterede kort at det relativt dårligere resultat i 2016 i forhold til 2015 skyldes færre
både i havnen og seniorsejleres udmeldelse. Det var derfor vigtigt, at vi fik gjort noget for at få
udlejet bådpladser.
7. Aktivering af frivillige og udvalgsformænd – dialog
Møde for udvalgsformænd skal vi blive ved med, og vi skal gøre mere ved det.
8. Aktivering af Juniorudvalg – dialog
Stines oplæg var at få lavet nogle flere arrangementer og en fest eller to for ungdomssejlere og
trænere. Sommertur er i gang med at blive planlagt. Gert sender en besked til Stine med
kontaktdata på dem, der sidder i Juniorudvalget.
9. Evt.
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
24. april 2017
22. maj 2017
19. juni 2017
Til senere aktion:
- møde med alle udvalg og nøgle-frivillige
- proces om "udvikling" af ny formand mhp. 2019

