Bestyrelsesreferat af bestyrelsesmøde den 24‐6‐2013
Afbud: Flemming, Poul, Tom og Lena
Punkt 1. Protokol og beretning.
Flere medlemmer har overværet, at et medlem har slået et andet medlem.
Dette er blevet skriftligt indberettet til bestyrelsen.
I det tidligere referat fra bestyrelsesmøde er ordet slagsbrødre blevet nævnt, dette beklager
bestyrelsen, der var ikke tale om et slagsmål, men som der står, at et medlem har slået et andet
medlem.
Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde omkring kontraktforhandlinger med forpagter,
hvor forhandlingerne er i gang, der har været afholdt møde med forpagter den 17‐6.
Punkt 2 Havn og plads:
Omkring moleprojektet er der indhentet tilbud fra C G Jensen, John Jacobsen arbejder i
fællesskab videre med projektet sammen med vores pladsmand Kim.
Alle havnepladser er i gang med at blive opmålt, der er flere pladser der ikke overholder de mål
som de er registret under.
Der er desværre sket fejl i uddelingen af havnepladser, det viser sig at nogle enkelte er blevet
uddelt til medlemmer uden duelighedsbevis, dette bliver der rettet op på.
Tiltag bliver indført således at det ikke bliver muligt at blive tildelt plads uden at oplyse nummer
på duelighedsbevis, dette skal gøres ved indmeldelse således at fejlene ikke opstår igen.
Alle nye medlemmer bliver som det er i dag, oplyst omkring at man ikke kan få plads i SSF uden
duelighedsbevis, dette sker ved indmeldelsen.
Der vil heller ikke blive givet dispensation, til at have båd liggende i havnen, uden at have
forevist duelighedsbevis, heller ikke til elever på sejlerskolen.
Der vil i nærmeste fremtid blive færdiggjort projekter på havnen, her vil vi benytte os af vores
langtidsledige i fællesskab med pladsmanden til at ordne disse.
Punkt 3. Aktiviteter.
SSF afholder den 26‐10‐2013 jubilæum dette sker mellem kl. 11‐14 hvor alle klubbens
medlemmer naturligvis er inviteret, der vil blive inviteret folk udefra til jubilæummet, herunder
pressen og kommunen.
Joan arbejder med at gøre jubilæummet festligt, og ønsker naturligvis at medlemmerne bidrager
med forslag til denne afholdelse, har man lyst til at hjælpe skal man kontakte vores
aktivitetsleder Joan Høst.

Punkt 4 Sejlads:
Familiesejladsen var som altid en succes med 11 deltagende fartøjer, og efterfølgende socialt
samvær, der vil blive arbejdet på, at få flere både og medlemmer til at deltage. Der har været
afholdt Amar Cup igen, og som altid deltog vore dommere i denne, Basse og Mogens stod for
den ene bane.
Vores L23 Dodo deltog med stor succes og vandt sit løb, tillykke med det.
Der har været sejlet Kieler uge, her deltog Marc Wain i sin Melges 24 med stor succes,
målsætningen i denne første sæson i bådtypen, og under Kieler ugen, var at blive i top 8 og
bedste danske båd, dette lykkedes med en placering som nr.6 i klassen samt bedste danske båd,
undervejs i stævnet var de på en 4 plads, men kunne ikke holde kadancen.
Der er 2 folkebåde fra SSF der deltager i det forestående DM i Kragenæs.
Der afholdes instruktørmøde den 28‐6 i fritidshuset.
Punkt 5 Ungdom, joller og kajak.
Ingenting.
Punkt 6 Motorbåde og sikkerhed.
Ingenting
Punkt 7 Eventuelt.
Ingenting
Næste ordinære bestyrelsesmøde den 26‐8‐2013 kl. 18.30
Referant Tonny Pedersen

