
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 25. november 2013 klokken 1830 
Afbud fra Lena og Flemming. 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  

På grund af sygdom måtte Ole Steffesen (som præsenterede sig på generalforsamlingen som mulig 
kassereraspirant) desværre melde afbud til bestyrelsesmødet som aftalt, men han har i stedet fremsendt en 
skrivelse, der skaber lidt tvivl om intensionerne. 
 
Bestyrelsen gennemgik generalforsamlingens forløb og vil med hensyntagen til de mange forslag fra talerne, 
arbejdede for at finde den bedste løsning for foreningen. Kassereren deltog i mødet og deltog i diskussionen. 
På generalforsamlingen sagde en af talerne, at der i foreningsloven står, at der skal vælges en kasserer. Det 
er nu undersøgt og der findes faktisk ingen foreningslov, men kun vejledninger. Der er altså ingen krav om, 
at der skal vælges en kasserer. 
Der blev aftalt at afholde et medlemsmøde torsdag den 9. januar 2014 kl. 1900, hvor der vil blive oplyst om 
bestyrelsens ideer og handlingsplan omkring ansættelse til kassererposten og selvfølgelig andre ting. 
Der har været nogle problemer med aftaler, som angiveligt skulle være indgået mellem medlemmer og 
tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer. Problemerne er, at medlemmerne ofte ikke kan 
fortælle/huske hvem aftalen er lavet med eller at aftalen ikke kan genkendes af det pågældende 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har derfor besluttet at aftaler, der indgås, skal rundes i bestyrelsen, så alle i 
bestyrelsen er bekendt med aftalens indhold og at aftalen nedfældes på skrift. Aftaler, der ikke har rundet 
bestyrelsen og er nedfældet på skrift, vil blive betragtet som en personlig aftale mellem parterne og vil 
derfor ikke være bindende for bestyrelsen som helhed. Dette vil også være gældende for ”gamle” aftaler 
med tidligere bestyrelsesmedlemmer. 
Et tidligere medlem, som stadig har sin båd liggende på foreningens område, får nu forkyndt en stævning 
fra advokaten med krav om at få båden fjernet og gælden betalt.  Sagen er modtaget i retten. Den 1. 
december går næste sag ligeledes til fogedretten med samme krav. 
Et medlem, som har klodset sin båd op med flamingo, bliver stillet over for et krav om øjeblikkelig at sørge 
for at båden bliver sikret ordentligt. 
Et medlem, som er tildelt karantæne på grund af voldelig adfærd, mener sig uretfærdig behandlet og har i et 
brev til bestyrelsen meddelt, at han nu gerne vil tale sin sag. Bestyrelsen vil igen skrive til medlemmet at 
karantænen skal overholdes. 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 

I løbet af vinteren skal der laves nogle vedligeholdelsesreparationer, det bliver forberedt og igangsat. 
Et medlem har ved sejlads i havnen flere gange udvist dårlige sejladsegenskaber og lavet skade på 
nabobåden. Nabobådens ejer er informeret og ved gentagelse vil der blive rejst krav om en ekstra prøve. 
Der er overvejelser om at ændre dørene i indgangspartiet. 
SSF har fået tilbudt, at der i Pejsestuen bliver fast opsat projektor og lærred, samt nogle fordelagtige 
ændringer ved skydedøren, ganske gratis. Aftalen vil ske i samarbejde med restauratøren. 
SSF har modtaget et tilbud om et antal lysstandere til skrotpris. Pladsmanden vil undersøge tilbuddet. 
Til brug for regnskabet kontaktes en mægler til at vurdere huset. 
 
Punkt 3. Aktiviteter: 
Julemanden har desværre meddelt at han alligevel ikke kan klare opgaven til børnenes juletræ. Vi forsøger 
at finde en anden. Medlemmer må gerne melde sig til Joan for at hjælpe til. 
 
Punkt 4. Sejlads: 
Sejladsafdelingen har modtaget nogle tilbud på nye sejl til skolebådene, de gennemgås nu. 
Der er nu mulighed for at tage WHF kurser i foreningen med eksamen online. Muligheden for at bruge dette 
tilbud undersøges. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 
Intet. 
 
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 

Intet. 



 
 
Punkt 7. Eventuelt: 
Intet. 
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