
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 30. december 2013 klokken 1830 
Afbud fra Frits og Jan 
 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  
Vi har modtaget et brev fra Kammeradvokaten om, at vi måske får 2 – 4% mere retur fra Amagerbankens 
krak og vi siger bare tak hvis vi modtager flere penge. 
Planlægningen af generalforsamlingen er begyndt. 
Indmeldelsesproceduren til SSF er blevet moderniseret, således at nye medlemmer ikke nødvendigvis skal 
møde op på kontoret. En ny indmeldelsesformular er fabrikeret og den er forberedt til at kunne bruges 
online. Den bliver taget i brug fra årsskiftet 2014. 
Der bliver arbejdet på en større modernisering i forhold til kassererposten og det er nytænkning, der kræver 
en hel del ekstra research, derfor kan vi ikke fortælle ret meget lige nu. 
Medlemsmødet blev også forberedt. 
Budgettet for 2014 blev gennemgået. 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 
Havneudvalget har set på fordeling af både og bådpladser i vandet samt pladser på land og måden bådene 
er anbragt på. For evt. at kunne få flere pladser at gøre godt med, må bådejerne forvente, at der i den 
kommende sæson kan blive flyttet lidt rundt på nogle både. 
Det igangværende projekt med udskiftningen af pæle i havnen bliver delvist forsinket i forhold til planen. 
Det har vist sig meget svært at skaffe det ønskede antal nye pæle. 
I værkstedet er der nu opsat alarm i lighed klubhuset og havnekontoret. 
Der er bestilt et snerydningsabonnement til brug for evt. sne i weekender og helligdage. 
Den nye port er ved at være færdig. 
 
Punkt 3. Aktiviteter: 
Julefrokosten er afholdt og maden var god. I betragtning af, at der kun var 35 deltagere, hvoraf nogle var 
inviterede ikke medlemmer er arrangementet rent underskud, når musikken er betalt. Det er under 
overvejelse om julefrokosterne skal fortsætte i den nuværende form, gøres noget anderledes eller måske helt 
afskaffes. Hvad ønsker medlemmerne egentlig? Herom hører vi gerne. 
Juletræet løb også godt af stablen. Der var det problem, at mange medlemmer mangler lidt respekt omkring 
tilmelding. Det er svært at lave et arrangement når man ikke ved hvor mange der kommer og problemerne 
kom også, da mange bare mødte op uden tilmelding, var der f.eks. ikke godteposer nok. 
Bankospillet er ved at være på plads. 
Fastelavn er også forberedelse. 
SSF’s officielle fællestur til Rå i pinsen er i fuld gang med at blive planlagt. Der vil blive reklameret for den 
på opslagstavler og hjemmesiden i god tid. 
Vi fik mange flasker og andre gaver til jubilæet. En del af disse vil blive solgt i en auktion eller givet som 
gevinster i et lotteri i forbindelse bankospillet, til fordel for ungdomsafdelingen. 
Vi mangler ideer til medlemsarrangementer i løbet af vinteren. Medlemmerne er velkommen med nogle 
gode indspark. 
 
Punkt 4. Sejlads: 
Intet. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 

Ungdomsafdelingen er gået over til vinterplanerne. 
En weekendtur i januar planlægges og indbydelserne er udsendt. Det afholdes i juniorlederens sommerhus. 
Efter uge 7 starter mandags undervisningen op igen. 
Der er bestilt nye træningssejl i forskellige farver til Fevajollerne. 



Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 
Vi har på pladsen haft besøg af ubudne gæster, der har arbejdet seriøst 3 nætter i træk, så de har fået alt det 
med de ønskede. Det er mest gået ud over diverse motorer og nogle skure er brækket op, også 
pladsmandens værksted er blevet ryddet for værdier. 
 
Punkt 7. Eventuelt: 
Intet 
 

 
Mødet slut kl. 2040 

Næste møde mandag den 27. januar kl. 1830 
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