Yachtklubben Furesøens Bådfond
Bådfonden blev oprettet ved en generalforsamlingsbeslutning i 1969, hvor det også blev
besluttet at hensætte minimum 25 kr. pr. aktiv seniormedlem pr. år til fonden. Tanken var at
bruge midlerne til nyanskaffelser af både, renovering og købe af større grej.
I de senere år er der blevet hensat 8.000 kr. om året og fonden er for tiden på i alt kr. 120.000
kr.
Klubben har i dag en betydelig flåde af kølbåde og joller, som løbende skal fornyes. Det årlige
investeringsbehov hertil er på 250.000 kr. Herudover er der et akut behov for at indkøbe nye
skolebåde og på sigt en ny dommerbåd.
Bådindkøb (især jollerne) er i en periode hovedsagelig blevet finansieret med støtte fra fonde
og andre sponsorer, fordi bådfonden ikke har haft tilstrækkelige midler. Set i det lys foreslog
bestyrelsen på generalforsamlingen i 2009 at nedlægge bådfonden og lade den indgå i
egenkapitalen. Formålet med denne regnskabstekniske ændring var at modernisere og
forenkle klubbens bogholderi og regnskab.
Generalforsamlingen kunne imidlertid ikke godkende bestyrelsens forslag. I stedet blev
bestyrelsen opfordret til at se nærmere på, hvordan bådfonden skulle fungere fremover,
herunder især at den årlige henlæggelse ansås for utidssvarende.
Bestyrelsen har drøftet bådfonden og de fremtidige udfordringer med finansiering af klubbens
bådindkøb. Hvis klubben skal være selvfinansierende, skal der henlægges minimum 250.000
kr. om året til bådfonden, for at fastholde den nuværende flåde. Heri er ikke medregnet
skolebåde og dommerbåde. Omvendt må vi kunne forvente en vis medfinansiering fra fonde og
sponsorer, men hvor meget er usikkert. Klubbens driftsøkonomiske situation gør, at der kun er
mulighed for mindre justeringer i de årlige bidrag til bådfonden. Endvidere står vi over for
store investeringer i havn og hus. Hensættelser til bådfonden må derfor fastsættes ud fra,
hvad klubben har råd til.
Klubbens indkøb af både skal som hidtil primært finansieres gennem tilskud fra fonde og andre
sponsorer, da klubbens almindelige indtægter ikke er tilstrækkelige. Formålet med bådfonden
er at opspare midler til supplerende finansiering i situationer, hvor der ikke opnås
tilstrækkelige eksterne midler, og hvor bådindkøbet anses vitalt for klubben. Bådfondens midler
kan også anvendes i situationer, hvor der er behov for ekstraordinært dyre reparationer på
klubbens både.
Alle klubbens båd indkøb skal på forhånd godkendes af bestyrelsen, som samtidig tager
stilling, hvis der i det konkrete tilfælde ønskes tildelt midler fra bådfonden.
Fondens midler kommer dels fra donationer, sponsorater, m.m. dels fra årlige hensættelser fra
klubbens indtægter i øvrigt. Der hensættes minimum 50 kr. pr. aktivt medlem. Beløbets
størrelse besluttes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af regnskab og
budget.

