
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 30. september 2013 klokken 1830 
Afbud fra Tom 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  
Der har været nogle problemer med samarbejdet mellem bestyrelsen og webredaktøren. Bestyrelsen har 
skrevet til webredaktøren om problemerne og håber hermed at problemerne er løst. 
Et medlem, der har fået karantæne overholder ikke denne. Medlemmet bliver kontaktet med besked om, at 
hvis medlemmet ikke fremover overholder karantænen, kan der blive tale om udelukkelse af foreningen. 
SSF har modtaget et oplæg til en sponsoraftale fra Arbejdernes Landsbank. Aftalen vil blive gennemgået til 
næste møde. 
Nogle medlemmer er ved at lave et jubilæumsskrift i forbindelse med 90 års jubilæet og bestyrelsen har 
bevilget økonomisk dækning til formålet, som vil koste omkring 40-45000. Forfatterne søger også støtte til 
projektet via sponsorer og håber at det medvirke til at gøre bogen væsentligt billigere for SSF. 
Bestyrelsen er enige om forslaget til den ekstraordinære generalforsamlingen og indkaldelsen udsendes. 
Det sker ofte at et medlem, der har fået en regning for ikke gået vagt sidste sæson, spørger om de kan gå 4 
vagter i år, i stedet for at betale for de 2 vagter der ikke blev gået sidste vinter. Det er ikke en praksis, der 
bliver brugt og der bliver givet afslag disse forespørgsler. 
Muligheden for at lave det således, at man kan melde sig ind i SSF online undersøges 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 

Efter påkørslen af porten forhandles der om a få en helt ny port. En skydeport, som kører helt væk ok lukker 
automatisk. Det vil løse mange daglige problemer, især problemet med at nogle medlemmerne ”glemmer” 
at lukke porten uden for åbningstiden. 
Vi har endelig fået fakturaen fra Heller på restaureringen af masten.  Det viste sig at masten er repareret for 
en del råd så prisen er kr. 90.000. Heller har sponsoreret de 30.000 kr. således at prisen holder det første 
tilbud på 60.000.kr. 
Et medlem har søgt om vinterplads til en båd der p.t. ligger i Christianshavns kanal. Det er blevet oplyst at 
båden er en træbåd, der ligger sunket i kanalen. Ansøgningen er på denne baggrund blevet afvist. 
Havneudvalget ønsker at rykke ansøgningsfristerne til et tidligere tidspunkt, f.eks. årsskiftet, for at kunne 
uddele pladser tidligere på året, så de var uddelt når sæsonen begynder. 
Søspejderne har søgt om lov til at benytte SSF i efterårsferien og der er enighed om at give tilladelse hertil. 
 
 
Punkt 3. Aktiviteter: 
Standernedhalingen er ved at være på plads. 
En klippe klisterdag for kreative medlemmer bliver 3. november, der kommer mere på hjemmesiden og 
opslagstavlen. 
 
Punkt 4. Sejlads: 
Duelighedsprøverne i praktisk sejlads er overstået og alle 19 har bestået. 
Beviserne bliver uddelt på sejlerskolens afslutningsaften. 
Intet fra kapsejlads. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 
Klubmesterskabet blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 
Ungdomsafdelingen arbejder for at få et sponsorudvalg, også med forældre, op og stå. 

Ungdomsafdlingen har en del reparationsprojekter, som gerne ses klaret i løbet vinteren. 
 
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 
Intet. 
 



 
Punkt 7. Eventuelt: 
Intet 
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