
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 25. maj 2013 klokken 1830 
Afbud fra Flemming 
 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  
Flere medlemmer har overværet, at et medlem har slået et andet medlem. Dette er skriftligt blevet 
indberettet til bestyrelsen. 
Disse medlemmer (slagsbrødre) vil blive indkaldt til møde med bestyrelsen. 
Vi er blevet gjort opmærksom på, at foreningen skal have en arbejdsskadeforsikring når vi har en person 
ansat. Codan har indvilget i at dække indtil vi finder den rigtige forsikring til dette formål. 
Der nedsættes et kontraktudvalg bestående af Frits og John, til at forhandle kontrakten med restauratøren. 
Budgettet blev gennemgået sammen med kassereren. 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 

Ahorntræet på Søndre mole, der står lige op ad toiletbygningen er skyld i større vandskader på 
toiletbygningen, træet er derfor foreslået fældet. Dette har delt en del medlemmer i 2 lejre. Den en part 
ønsker det fældet fordi det skygger og der falder blade ned på havemøblerne og den anden part ønsker det 
bevaret fordi det er et flot træ, uagtet at det er til skade for toiletbygningen.  
Frits vil i samråd med gartneren Allan afgøre om træet skal fældes eller beskæres. 
TV’et i Skipperstuen er stjålet og bestyrelsen har besluttet at købe et nyt og bolte det fast til væggen så det 
ikke kan flyttes uden vold. 
På midterbroen er nogle pladser reguleret således at vi har fået nogle bredere pladser og en enkelt 5 meter 
plads er ændret til en 4 meter. 
En del medlemmer har rost renoveringen af de gamle jernbænke og foreslår at der bliver lagt fliser under 
dem. Det er dog et stort og dyrt arbejde alt lægge fliser under alle bænke, det bliver udskudt til senere. 
Bestyrelsen ønsker at bruge pengene på at færdiggøre kajakhuset i stedet.  
Et medlem har foreslået at der bliver lavet en kompasrose i linoleumsgulvet i det nye indgangsparti, betalt af 
sponsorer. Bestyrelsen bakker op om forslaget. 
Havneudvalget vil genopmåle afstanden mellem pælene og ændre skiltene så de passer til bredden. 
Stenene foran restauranten er et problem for bådejerne samme sted. Børn smider stenene i vandet og på 
bådene og forældrene synes det er smadder sjovt.  
Vi søger et godt alternativ til stenene og vil gerne høre forslag fra medlemmerne. 
Indtil en løsning er fundet bliver der sat et skilt op, hvor der står at det er forbudt at smide med sten. 
Det midlertidige indgangsparti på terrassen skal nu fjernes igen. Materialerne kan genbruges andre steder i 
foreningen. 
 
Punkt 3. Aktiviteter: 
Der arbejdes på at få lidt fornyelse af arrangementer, underholdning og traditionelle fester. Ideer og forslag 
fra medlemmer er velkommen og medlemmer, der ønsker at deltage forberedelse og afvikling, eller evt. med 
optræden og foredrag m.m. er meget velkommen. 
 
Punkt 4. Sejlads: 

Bollen er kommet i vandet så sejladsafdelingen kan deltage AmagerCup den 15. juni. 
Motorbådskurset er også kommet i gang. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 
Ungdomsafdelingen har afholdt pinsestævne med ca. 25 deltagere, det har knebet lidt med af få tilslutning 
fra de nærmeste sejlklubber. 
Stævnet blev også rost af forældre, der syns det er godt gjort, at vi vil lave disse arrangementer hvert år. 



Et medlem har sat hjul på en kasseret optimistjolle, så de helt ny unge kan prøve at styre inden de kommer 
på vandet. Denne jolle er til meget morskab for alle andre, både voksne og børn, som meget gerne vil prøve 
at ”sejle” en tur på land og meget gerne op og ned af bølgerne på ungdomshuset. 
Der er nu så mange unge i afdelingen at det er et problem med for få både. 
Den ene gummibåd er efterhånden så slidt at den trænger til udskiftning. 
 
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 

Intet. 
 
Punkt 7. Eventuelt: 
Intet. 
 
 
Mødet slut 2215 

Næste møde mandag den 24. juni (Sankt Hans aften ?) 
 
Tonny Pedersen      Poul Christensen 
Formand      Referent 
 


