Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 19.8.2013

godkendt 16.9.2013

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Søren Fanø, Leif Møller-Hansen, Peter Salskov-Iversen,
Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling og Karsten Hartmann Sørensen
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 17.6.2013
Godkendt
3. Opfølgning på sidste møde
- Maling af huset. Peter har næsten færdiggjort malerarbejdet. Der var tilfredshed med den
valgte farve, som også kommunen har sagt god for.
-Den nye 29er og de tre SX rigge er taget i brug.
-Gert oplyste, at der samme dag havde været møde i havneprojektudvalget. Projektet er inde i en
konstruktiv proces, som følger den udarbejdede tidsplan vedrørende finansiering, udbudsrunde
m.m. Projektet forventes at kunne gennemføres i perioden november 2013 til april 2014. Der vil i
næste nummer af Furesønyt (september) blive udførligt orienteret om havneprojektet.
-Gert orienterede vedrørende vandpestsituationen. Skæremaskinen er taget i brug. Erfaringerne
viser, at skærearbejdet næste år bør indledes på et tidligt stadium af planternes vækst.
-Leif oplyste, at to Solinge var i brug. Den tredje Soling vil først blive taget i brug ved sæsonstart
2014, idet der mangler nogle reparationer, før båden vil være sejlklar.
4. Status vedrørende økonomi
Per gennemgik periodeopgørelsen pr. 30.6.2013. I det store hele ligger forbrug og indtægter inden
for budgetrammen. Driften af huset vil dog overskride budgettet, hvor især et fejlestimeret
energiforbrug indvirker negativt. Bestyrelsen vil fortsat have fokus på muligheden for
energibesparelser.
-Forsikringspolitikken: Gert, Per, Ilene og Finn vil gøre status vedrørende de hidtil gennemført
initiativer, som har til henblik på at opnå yderligere besparelser på forsikring af klubbåde, hus og
anlæg.
5. Håndtering af restanter
Der var enighed om at fortsætte den indledte optrapning af kontingentinddrivelse hos restanter.
6. Ansøgningsfrister for finansielle tilskud til nyanskaffelser
Gert vil tage sig af opgaven
7. Forsikringspolitik
Gert og Peter vil tage kontakt til Codan med henblik på at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag for
eventuelle justeringer af YF's forsikringsdækning.
8. Selvforsikring af klubbåde
Som følge af, at det er besluttet at ophøre med at kaskoforsikre ældre klubbåde, besluttedes det at
oprette en selvforsikringsfond. Den årlige hensættelse vil fremgå af årsregnskabet.
9. Klubmodul

Kl. 18.45 forud for næste bestyrelsesmøde den 16.9.2013 vil Søren give en brugerorientering af
Klubmodul for de bestyrelsesmedlemmer, som måtte ønske det.
10. Revision af Sejlads- og Havnereglementet
Det blev besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper, som vil få til opgave at udarbejde forslag til
opdatering af Sejlads- og Havnereglementet. De to grupper er:
Havnereglementet: Gert, Peter og Carsten
Sejladsreglementet: Gert, Leif og Peter
Mødet slut: 21.50
Næste møder: 16. september, 21. oktober, 18. november

