Yachtklubben Furesøen

Godkendt 6. februar 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2012
Deltagere:Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Bentzen, Susanne Christfort Gormsen, Sune Elvig,
Peter Salskov-Iversen, Carsten Schmidt (referent)
Fraværende: Niels Hansen

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt. Da Niels Hansen var forhindret i at deltage i mødet,
blev det besluttet, at hans oplæg til viderudvikling af sejlerskolen blev taget op på næste
bestyrelsesmøde, så han fik lejlighed til at redegøre for sagen.
2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde12.12.2011
Beslutning: Referat blev godkendt med de tilføjelser, som Gert havde fremsendt, som især drejede
sig om Royal Sailing Academy.
3. Bordet rundt
-Gert orienterede om status vedrørende renovering af huset. Gert og Peter havde afholdt et
indledende møde med Husudvalget og en el-installatør vedrørende forskellige løsningsmodeller for
varmeanlægget. Heri indgår anvendelse af vedvarende energi, hvor en række
tekniske/miljømæssige spørgsmål søges afklaret med myndighederne.
-YF har fået tilsagn om en (sponsoreret) hjertestarter, som vil blive placeret udvendigt på klubhuset.
Hjertestarteren vil blive leveret i april, og i den forbindelse vil der blive afholdt et kursus for
udvalgte klubmedlemmer og instruktører.
-Efter at det finansielle grundlag kom på plads i december 2011, blev der afgivet bestilling på 2
Terajoller. Hermed vil antallet af Terajoller komme op på de i alt 6 planlagte.
-Retningslinierne for tilskud fra Start- og Udviklingspuljen er blevet revideret. Vi bør i den
forbindelse se på, hvordan vi bør formulere forslag til udviklingsprojekter, som YF ansøger om
støtte til.
-Det blev besluttet at indstille Ilene Eriksen til Rudersdal Idrætsråds pris til “Årets Idrætsleder” – og
tilsvarende vedr. Dansk Sejlunions “Ungdomsleder”.
4. Økonomistatus
Det af Finn udarbejdede foreløbige driftsregnskab for 2011 og det reviderede budget for 2012 blev
tiltrådt af bestyrelsen. Finn vil tage kontakt til revisoren med henblik på at få materialet udarbejdet i
de formater, som skal anvendes til generalforsamlingen og rapportering til kommunen.
Investeringsbudget 2012-17 blev gennemgået. Som tidligere besluttet, vil antallet af klubbens joller
ikke blive forøget; men der vil skulle reserveres midler til løbende fornyelse af den eksisterende
flåde. Investeringsbudgettet vil bl.a. skulle anvendes i forbindelse med YF's ansøgninger om tilskud
fra kommunen.
5. Forberedelse af generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2012
Der var indkommet to forslag fra medlemmer til vedtægtsændginger og ændringer af
medlemskontingenter. Det blev i den forbindelse besluttet at invitere Ilene Eriksen til at redegøre
for sit forslag om indførelse af et familiekontingent på næste bestyrelsesmøde.
6. Bådstativer og trailere

Gerts udkast til ændringer af det eksisterende regelsæt vedrørende håndtering af bådstativer blev
godkendt af bestyrelsen. Det nye regelsæt, som pålægger bestyrelsen ansvar for især anvendelse af
stativgården, vil blive bekendtgjort på den kommende generalforsamlig samt offentliggjort i
Furesønyt.
7. Furesønyt
Furesønyt nr. 1/2012 vil blive udsendt i sidste uge af februar 2012.
8. Eventuelt
“Sjælland rundt indenom” vil blive afholdt 17. juni 2012. Nærmere oplysninger om kapsejladsen vil
blive bragt i Furesønyt samt ved opslag i klubben (Carsten og Peter)

Mødet slut kl. 22.00
Næste møde: 6. februar 2012

