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Punkt 1. Protokol & beretning:  
Økonomien blev gennemgået sammen med kassereren og det følger budgettet med rimelighed. 
Der dog en del medlemmer, der endnu ikke har betalt for ikke gåede vagter. 
Lokumsaftaler har længe været et problem for bestyrelser, ofte fordi aftaler påstås lavet med tidligere 
bestyrelser. Problemer er typisk, når et medlem påstår at have lavet en aftale med et bestyrelsesmedlem, ofte 
fra en tidligere bestyrelse hvor aftalen ikke kan bekræftes og ingen kan genkende aftalen. 
Fremover vil en aftale derfor ikke blive betragtet som gældende, med mindre den er skriftlig. 
Det må også betragtes som en selvfølge, at aftaler, som tilsidesætter foreningens Love og Reglementer, vil 
blive betragtet som ugyldige. 
2 Tidligere medlemmer, som stadig har deres både stående på foreningens område bliver nu sendt til 
fogeden for at få bådene fjernet. 
Kassererens arbejde har efterhånden udviklet sig til at være et regulært halvtidsjob og det er for meget for 
kassereren. Kassereren har med den baggrund meddelt at hun ikke vil fortsætte efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsen diskuterede herefter flere muligheder for fremtiden, bl.a. at det er nødvendigt at ansætte et 
regnskabskyndigt kontorpersonale på halv tid i stedet for en valgt kasserer. 
Et ekstraordinært bestyrelsesmøde aftaltes til den 10. september med kassererposten som hovedemne. 
Formanden repræsenterede SSF ved Dansk Sejlunions 100 års jubilæum. 
Et medlem er blevet tildelt karantæne i en sag om vold. 
Fremover vil bestyrelsen ikke varetage sager af denne karakter, de vil derfor blive videregivet direkte til 
politiet. 
En klage over at nogle medlemmer på nordre mole benytter buske m.m. i stedet for toilettet bliver behandlet 
af bestyrelsen. 
Et medlem af Københavns motorbådsklub har i flere omgange og i stærkt beruset tilstand udvist en ikke 
særlig pæn sejlads og opførsel i SSF. Det meddeles Københavns motorbådsklub at han fremover er uønsket i 
SSF. Kommer vedkommende alligevel til SSF i beruset tilstand vil det blive anmeldt til politiet. 
Restauratørens kontrakt bliver p.t. genforhandlet. Der ligger fra restauratørens side en forespørgsel om at 
lade sønnen overtage forpagtningen som et ApS. 
 
 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 
Det undersøges om de gamle vandrør af jern skal skiftet til plastic eller stål. 
Porten er igen blevet påkørt og det har medført en ide om at skifte porten til en skydeport med automatisk 
lukning, i stedet for at reparere den, sagen undersøges nærmere. 
Der foretages p.t nødvendige reparationer af skurtage. 
Medlemmer, der har købt nye både og har en aftale om tidsbegrænset opbevaring af den gamle båd i 
salgsøjemed, har meget svært ved at overholde aftalerne. Disse sager vil nu blive taget under behandling. 
Den nye tilbygning er blevet dyrere end beregnet og de sidste mangler vil blive udført snarest. 
Et medlem har forespurgt om det er tilladt at have reklamer på hegnet ved indgangen. 
Efter det oplyste er ikke tilladt hvis det er ud mod strandvejen, men reklamerne sidder i indkørslen og det er 
SSFs område. 
 
  
Punkt 3. Aktiviteter: 
90 årsdagen og standernedhalingen er under forberedelse og ved at være på plads. 
Aktivistudvalget forbereder en klip og klisterdag den 3. november med gløgg og æbleskiver. 
 



Punkt 4. Sejlads: 
Old-boys forløb godt med 8 tilmeldte hold. Der kan læses om det på hjemmesiden. 
Basse og Mogens skal deltage i Amager-Cup som dommere. 
Sejlerskolen har holdt et instruktørmøde den 26.6. hvor der bl.a. har været snakket om at lave noget til 90 års 
dagen. 
Der afholdes mortotlære i påhængsmotor den 7.9, hvor der også vil blive lavet en øvelse med bjærgning af 
en person. Der er  til formålet lavet en talje til en af bådene. 
Undervisningen den 15.9 i dieselmotorer er flyttet til Dieselhouse. 
Prøvedage er sat til den 21. og 22.9 og reservedage ugen efter. 
Der er nu 3 personer, der har henvendt sig med ønsket om at deltage som undervisere, så der er næsten 
fuldt hus af instruktører og afløsere. 
Nye sejl til nogle af bådene bliver bestilt så der kan opnås vinterrabat. Afdelingen tager gerne imod sejl med 
sponsorreklamer på. 
En del gammelt udtjent udstyr vil blive solgt til forskellige formål, det kan give lidt til sejlerskolens kasse. 
Der har i år været 45 elever på sejlerskolen og hvis alt går vel, vil der til næste år være mulig for 3 hold 4 
gange om ugen. Det ser rigtig godt ud, der er gode instruktører og gode vikarer at trække på. 
Det gamle undervisnings materiale for motorbåd er samlet sammen og gennemgår en gennemgribende 
opdatering, så det kan udleveres til eleverne elektronisk. For sejlbåde er DS materialerne opdaterede. 
I et samarbejde mellem sejlerskolen og ungdom var 5 juniorer og ca. 8 sejlerskoleelever ude at sejle 
forskellige bådtyper, hvilke var både festligt og meget lærerigt. Sejlerskoleeleverne var ikke vant til 
jolletyperne, som har let til at kæntre og det skabte meget moro. Alle deltagerne var enige om, at det var et 
rigtig godt arrangement som bør gentages. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 
Intet. 
 
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 
Fiskekonkurrencen den 14.9 bliver afholdt efter planen. 
Hjertestarteren har været i gang, den fungerede som den skulle. 
 
Punkt 7. Eventuelt: 
Intet. 
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