Referat af bestyrelsesmøde i SSF
Mandag den 29. april 2013 klokken 1830
Afbud fra Flemming og Frits
Punkt 1. Protokol & beretning:
Sejlerskolens instruktører har lavet en fælles protestskrivelse omkring bådsmændenes adgang til
pladsmandens værksted. Bestyrelsen vil besvare skrivelsen.
Det økonomiske forhold mellem SSF og forpagter bliver gennemgået til brug for senere forhandling.
Punkt 2. Havn og Plads (herunder klubhus):
Installering af strøm på søndre mole bliver påbegyndt snarest
Der påbegyndes undersøgelser af hvordan toilet og badeforhold kan forbedres bedst muligt.
Budgettet blev gennemgået sammen med kassereren og budgettet bliver pænt overholdt.
Moleprojektet på nordre mole blev gennemgået af de nye havneudvalgsmedlemmer for at finde den bedste
løsning på problemet. Flere løsningsmodeller blev diskuteret.
Foreningens ikon, den store metalstander bliver opsat på muren ved siden af indgangen.
Flagstangen bliver rejst ude ved ungdomsafdelingen.
Til ungdomsafdelingens pinsearrangement vil de gerne have lov til at disponere over et par brede pladser.
Det nye indgangsparti er på vej til at blive færdigt.
Affaldscontainere og skraldespande yderst på nordre mole bliver revuderet.
Punkt 3. Aktiviteter:
Joan, som er det nye aktivitetsudvalg bliver i samarbejde med Hanne opdateret om faste arrangementer med
mere.
Sankt Hans aften er under planlægning og bliver afviklet ude ved ungdomshuset på nordre mole.
Juniorerne tænder grillen til brug for alle der ønsker det.
Punkt 4. Sejlads:
Klargøring af bådene er i gang og sejlbådene er kommet i vandet og vil være rigget til standerhejsningen.
Bollen bliver forsinket på grund af interne problemer.
Sejlbådene er fyldt op med elever og der regnes ikke med at der bliver plads til elever fra ventelisten.
Motorbåden har pt. 4 elever, så der er plads til en til.
Kapsejlads har haft møde omkring AmagerCup og et program bliver snart udsendt.
Flere andre sejladser er booket og også her kommer der snart et program.
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker:
Til forårsmødet kom der mange nye mennesker, både børn og voksne, hvilke resulterede i ca. 10 nye, som
ikke har sejlet før.
Afdelingens bukke til optimister er forsvundet i løbet af vinteren, der anskaffes materialer til at lave nogle
nye. De har nu været på vandet for første gang. Til gengæld er der nu for få optimistjoller. Der planlægges
nu at anskaffe nogle nye ”radiobiler” og noget sejlertøj til de unge.
En del af de (ældre) unge har undladt at møde op til tilrigning og klargøring, de bliver modtaget med en
anden klargøringsopgave inden de får tilladelse til at sejle.
Ansøgning til DS om benævnelsen ”Ungdomsvenlig sejlklub” er ved at være færdig og bliver indsendt
snarest.
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed:
Intet.
Punkt 7. Eventuelt:
Intet.
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