Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 kl. 19.15-22.00
Godkendt 19. juni 2017
Deltagere:
Peter Salskov-Iversen
Niels Bølling
Søren Fanø
Karsten Hartmann Sørensen
Gert Eriksen, formand
Stine Carlslund Nielsen, sekretær
Afbud:
Carsten Schmidt
Per Svensson
Thomas Rostrup-Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af møde den 25. april
Godkendt
3. Bordet Rundt, hvert bestyrelsesmedlem fortæller sin "siden sidst i YF" og bestyrelsens
igangværende opgaver
- Opfølgning vedr. motornummer på dommerbåd. Der mangler reaktion fra Naturstyrelsen. Gert
skriver en opsummering på det møde, der har været med Naturstyrelsen, og fremsender det til dem.
Vi har dispensation til at anvende båden som dommerbåd (og følgebåd) trods dens længde,
foreløbig for ét år.
- Peter var ikke med til Hus- og havnedagen, da han blev nødt til at være baneleder i Frederikssund,
hvor YF var godt repræsenteret, også på podiet. Der blev uanset Peters fravær arbejdet godt
igennem af 10 medlemmer på hus- og havnedagen, der var eftermiddagskage til de mest ihærdige.
- Niels ser på, om man ikke kan lave noget, hvor man kan hygge sig omkring at lave både sammen i
Bådejerlauget.
- Status og videre forløb for Open 5.70 – Peter
Der var positive bemærkninger vedr. Open 5.70. Sidste tirsdag var alle 4 både ude. Der mangler
nogle instruktører/folk med et duelighedsbevis, som kan påtage sig en instruktør-tjans. Der bør
laves en plan for at genhverve tidligere ungdomsmedlemmer med henblik på Open 5.70.
- Status gammelt varmeanlæg/styring – Karsten
Meldingen var, at varmestyring ikke er noget problem længere, da det er blevet varmt udenfor… Vi
skal selvfølgelig have arbejdet på det, ellers overrasker vinteren os!
- Status husrenovering/havnevarme/tilstandsrapport – Gert
Rudersdal Kommune har anmodet om et estimat af hvad den samlede husrenovering og –fornyelse
kan estimeres at komme til at koste. En nybygget bådhal vil koste ca. 1,2 mio. kr. uden
sidebygninger. Dertil kommer udvidelse af 1.sal af klubhuset, renovering af køkken og

omklædningsrum mv.. Det er vigtigt at vi leverer de ønskede informationer til kommunen, ellers
bremser vi selv det videre forløb. Vi har signaleret, at det projekt vi arbejder på har en 10-årig
tidshorisont. Gert arbejder videre med disse opgaver sammen med Husrenoveringsudvalget.
- Salg af klubbåde – Peter/Gert
Der er ikke nogen stor efterspørgsel efter de 3 Solinge. De er nu sat til salg for 6.000 kr. stykket.
Planen for det videre forløb blev fastlagt.
En 29er mere er solgt efter sidste bestyrelsesmøde. Dermed er der i alt solgt 3 stk. 29ere.
- Status vedr. forbedret net-adgang/print etc. – Karsten
Netadgang er status quo. Printeren virker ikke mere – Karsten Hartmann køber en ny snarest.
- Status vedr. ny hjemmeside – Stine
Stine har arbejdet videre med hjemmesiden. Nogle ting virker ikke for hende, og hun har behov for
at tale med Karsten Hartmann om det igen.
- Status vedr. aktivering af Juniorudvalg – Stine
Stine tænker, at der skal holdes en fest til efteråret.
- Stævnet 29-30. april, status – Gert
Karin skal have ros. Hun har stået i spidsen for et vellykket stævne trods få planlægningsmøder.
Gert fremhævede, at det bør cleares i USU eller bestyrelse om hjælpere eller deres børn kan komme
gratis med til middag. USU og bestyrelse vil desuden gerne se et budget i rimelig tid. Det var fint at
give trøje til de frivillige, på den måde fik man luftet det nye design.
4. Opfølgning på konstituering – Gert
Vi skal prøve at hjælpes mere ad, så Gert ikke står med det hele.
Vi skal have fundet ud af, hvordan vi får flere til at komme til Hus- og Havnedag! Vi har generelt
en udfordring med at få folk til at deltage mere frivilligt i klubbens arbejde. Vi skal prøve at opdele
større opgaver i mindre, så er det måske mere overskueligt for andre at hjælpe med enkelte dele.
Kunne man sende et excel-ark ud med tilmelding?
5. Status vedr. sponsorater og beslutning om materielanskaffelser – Gert
På baggrund af indkommet støtte blev det besluttet at købe 2 stk. Zoom8 fra Østrig og 3 nye
Optimistjoller.. Anskaffelse af ny 29er kan først ske i 2018. Det blev også besluttet at anskaffe en
ny "tung" trailer, som skal anvendes i stedet for den gamle trailer tidligere udstyret med
Ynglingstativ. Peter laver kravspecifikation og formidler til Thomas Høeg, den gamle trailer sælges.
6. Rekapitulering og opsummering vedr. beslutninger omkring Triton – Gert
Triton har en lang historik i klubbens eje, men den er nu ejet af Tritonlauget, Lauget til Tritons
bevarelse. Triton er placeret i klubben, men det er ikke en klubbåd, da det nu er nogle frivillige
medlemmer af Tritonlauget, der står for båden inkl. drift og vedligehold.
Triton er ansvarsforsikret af YF ind til 1/9 og Tritonlauget betaler YF for dette.
Bådpladslejen afholdes af Tritonlauget til den til enhver tid gældende takst beregnet ud fra længde
gange bredde af båden. TritonLauget starter med at betale pladsleje den 1. januar 2018.
7. Status vedr. rydning af plads og håndtering af "lig" og både uden mast - Gert
Ifølge havnereglementet skal båden være i vandet senest den 15. maj. Karsten Hartmann finder på
noget sammen med Niels for at hjælpe folk med mastekranen sådan at flere folk får sat mast på.

8. 90 års fødselsdag – der er behov for hjælpere
Gert mangler tilbagemelding vedr. hoppeborg, men rodeogris etc. er der styr på. Peter har styr på,
hvad der sker på vandet med Jena, Katja osv. Niels har styr på grill og grillpølser. Han køber pølser
osv. ind og henter det hele samlet i Kvickly. Ifølge Karsten Hartmann kommer Triton på vandet før
fødselsdagen.
9. Havnens dag 10/6 – der er behov for hjælpere
Søren Fanø kommer til Havnens dag. Gert arbejder videre med at skaffe hjælpere og deler flyers ud,
bl.a. til Hop&Rock.
10. Økonomi-status (Per)
Der mangler nogle tilbagemeldinger til bogholderen før vi kan se, hvordan status er for april.
11. Evt.
Der er bestilt brolægger til efter den 15. juni. Han skal sørge for en løsning sådan at vintersumpen
foran hallen forsvinder.
Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
19. juni 2017
21. august 2017
18. september 2017
23. oktober 2017
20. november 2017
11. december 2017
Til senere aktion:
- møde med alle udvalg og nøgle-frivillige
- proces om "udvikling" af ny formand mht. 2019

