
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 28. oktober 2013 klokken 1830 
 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  
Den kommende ekstraordinære generalforsamling blev gennemgået. Der er kommet et ændringsforslag til 
bestyrelsens forslag. 
Budget og økonomi blev gennemgået sammen med kassereren. 
Vurderingen af husets værdi bliver igangsat til brug for årsregnskabet. 
Den 23. november er der klubkonference i vejle. Vi prøver at finde en deltager. 
SSF’s 90 års jubilæum er beskrevet i Amagerbladet og på deres hjemmeside kan ses flere billeder. 
Til foreningens elektroniske arkiv ønsker bestyrelses at få udleveret filen fra den nye jubilæumsbog. 
I bogen er der indsat et copyright på billederne til fotografen. Bestyrelsen ønsker en general tilladelse til SSF 
til brug i foreningens regi. Formanden kontakter fotografen, Svend Sokkelund. 
I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævninger kan der medsendes beskeder og oplysninger til 
alle medlemmer. 
Det blev besluttet at købe nye pc’er til kontoret, juniorafdelingen, sejlerskolen og havnekontoret. 
En forslag til ny indmeldelsesblanket, der kan bruges på kontoret og online ved indmeldelser blev 
diskuteret. 
En forslag til en sponsoraftale blev gennemgået og skal forhandles med sponsor. 
Gaverne fra jubilæumsdagen vil gå til et arrangement til fordel for ungdomsafdelingen. 
Et medlem har skaffet et møblement til Skipperstuen. Det skal kun køres til SSF. 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 
I stedet for den gamle port, som nu er påkørt og har været det i flere omgange opsættes en ny automatisk 
skydeport, der kører til side og derved er svær at ramme med lastbilerne. Den nye port åbnes med en 
elektronisk brig og lukker automatisk. Medlemmer, der ønsker at bruge porten skal købe en brig. 
En fogedsag for at få fjernet en uønsket båd fra havnens område er startet og en sag mere kommer i næste 
måned. 
Et medlem er af havneudvalget er blevet bedt om at renovere sin båd så den kan overholde foreningens 
Love og reglementer om at være i velholdt stand. Medlemmet har anket til bestyrelsen. Sagen er behandlet 
og bestyrelsen fastholder kravet om at båden skal renoveres, så den fremtræder i velholdt stand. 
Det er et problem med nogle medlemmer, der har 2 både på foreningens område ud over den med 
bestyrelsen aftalte tid, det er et brud mod foreningens Love og reglementer. Der vil taget skridt til at rette op 
på disse forhold. 
Brugerne af kajakhuset er ikke gode til at holde orden. Brugen af huset vil blive revurderet. 
 
Punkt 3. Aktiviteter: 
90 års dagen forløb rigtig godt. 
Klippe-klisterdagen var godt besøgt og alle havde det sjovt og hyggeligt. 
Julefrokosten og børnenes juletræ er planlagt og julemanden er fundet. 
 
Punkt 4. Sejlads: 

Bådene er kommet på land for vinteren. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 
Stormen har kun lavet mindre skader på ungdomsafdelingens materiel. 
Vinterundervisningen er i godt gang. 
2 ynglinge skal på værft for at blive klar til foråret. 
 
 
 
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 
Vi har fået tilbudt 2 kurser i hjertestarter, det tager vi imod og dagene bliver aftalt. 
 
 
 



Punkt 7. Eventuelt: 

Intet. 
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Næste møde mandag den 25. november kl 1830 
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