Yachtklubben Furesøen
Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013

Godkendt 31.10.2013

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Søren Fanø, Leif Møller-Hansen, Karsten Hartmann
Sørensen, Peter Salskov-Iversen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Bølling, Søren Fanø og Per Svensson
1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Godkendelse af referater af bestyrelsesmøderne 16. og 22.9.2013
Godkendt med enkelte ændringer
3. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt
- Karsten vil udarbejde et forslag til udskiftning af urinalerne i omklædningsrummet.
- Leif meddelte, at han vil udtræde af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling i marts
2014.
- Peter orienterede om planerne for færdiggørelse af den indvendige maling af klubhuset. Der er
fortsat fokus på energibesparende tiltag.
-Der var enighed om at opfordre Bådejerlauget til for fremtiden at organisere søsætning og
optagning af både ved start og slut af sæsonen.
4. Status og beslutning vedrørende havneprojektet
Gert meddelte, at havnerenoveringsprojektet forløb i henhold til den udarbejdede plan og de af
bestyrelsen godkendte tiltag. Der var styr på økonomien, og tidsplanen så ud til at ville holde. Hvis
alt går som forventet, vil projektet kunne gå i gang inden udgangen af november 2013.
Det blev drøftet, i hvilket omfang udgifter i forbindelse med individuelle bådejeres behov for stiger
på broerne samt fortøjningsanordninger skulle dækkes af YF i forbindelse med overgangen til Ybomme. Bestyrelsen besluttede, at YF ikke skal refundere disse udgifter.
Gert oplyste, at han ville indkalde til et finansieringsmøde den 31.10.2013, som især vil dreje sig
om at få bestyrelsens underskrifter på diverse projektdokumenter.
5. Status vedrørende økonomi
I Pers fravær gennemgik Gert nogle af hovedtallene i regnskabet. Kontingentindtægterne ligger
fortsat i underkanten af budgettet. Set over et hele ligger driftsudgifterne nogenlunde inde for
budgetrammen.
6. Frivillighedstjek
Bestyrelsen vil i sit fortsatte arbejde have forøget fokus på principper til aktiv involvering af
medlemmerne i klubarbejdet. Der vil bl.a. blive hentet inspiration gennem besøg på hjemmesiden
www.frivillighedstjek.dk/da/frivillighedstesten
7. Eventuelt
Gert oplyste, at Rudersdal Kommune havde igangsat den nødvendige procedure vedrørende
muligheden for, at YF i vinterhalvåret vil kunne få adgang til at placere både på arealer uden for
klubområdet. Proceduren omfatter annoncering i dagblade. Tidsfristen for indgivelse af klager er
13.11.2013.
Mødet slut: 21.30. Næste møder: 31. oktober, 18. november, 16. december

