
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 24. februar 2014 klokken 1830 
Afbud fra Flemming 
 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  
Et par medlemmer har bedt om tilladelse til at gennemse alle foreningen regnskabsbilag. Der aftales en tid til 
gennemgangen. 
I et forsøg på at få flere medlemmer til at møde op til generalforsamlingen bliver indkaldelsen udsendt 
direkte til alle i foreningen, der har opgivet en e-mailadresse. 
Budgetterne for 2014 og 2015 blev gennemgået før det fremlægges på generalforsamlingen. 
Der bliver nu foretaget 2 vurderinger af klubhuset til brug for regnskabet. 
 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 

En ny type toiletbygninger til en rimelig pris, som er modulopbygger og kan indrettes efter ønske og behov 
havnen blev fremvist. Der arbejdes videre med denne mulighed. 
Nogle medlemmer har udtrykt ønske om at der bliver opsat udekøkken og vask i lighed med det, der findes 
i nogle andre havne. 
Skipperstuen bliver nu istandsat og indrettet med nye møbler. Skipperstuen skal herefter holdes i pæn stand 
så den altid er klar til brug for aktiviteter i foreningen. 
Den nye skydeport virker fint efter hensigten og mangler nu kun de sidste finjusteringer. 
Sidedøren mangler endnu at få monteret dørpumpe så den kan lukke selv og den indvendige nøgle udskiftet 
med en vrider. 
Efter en lille forsinkelse på grund af, at prammen med kranen var ved at synke, er arbejdet på nordre mole 
nu i gang igen. 
 
Punkt 3. Aktiviteter: 
Fastelavn er nu klar til at blive gennemført. 
Der arbejdes med at genoptage ideen med en rundvisning for nyere medlemmer. 
 
Punkt 4. Sejlads: 

Planlægningen af sommerens skolesejladser er i fuld gang. Der er p.t. ikke flere pladser på sejlerskolens både 
og der bliver i år 2 hold på motorbåden. 
Der nu instruktører nok til alle bådene. 
Sejlerskolen har fået et tilbud fra en specialist i Spækhuggere, som vi komme og gennemgå bådene. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 
Afdelingen har været på weekendtur i uge 2 og har brugt en del tid indendørs på grund af vejret. 
Arbejdet med at klargøre bådene er så småt ved at komme i gang. 
Vinterundervisningen kører videre. 
Følgebådenes motorer skal til service og være klar til foråret 
Stativerne til de forskellige både og joller har lidt skade i forbindelse med den sidste storm. 
Flydebroen (som egentlig er kommunens) ser meget mangelfuld ud efter stormen og der håbes på at den er 
brugbar til sæsonen. 
Det Maritime ungdomshus fejrer 10 års jubilæum i år og ungdomsafdelingen vil deltage i arrangementet 
med ungdomssejlerne. 
 
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 
I forbindelse med medlemmernes manglende vilje til at deltage i vagtordningen og dermed være med til at 
passe på foreningens og medlemmernes ting, blev fremtidens vagtordning diskuteret og en ”rigtig” løsning 
er ikke fundet endnu. 



Medlemmerne må meget gerne komme med forslag til den ”rigtige” løsning af problemet. 
 
Punkt 7. Eventuelt: 
Intet. 
 
 
Mødet slut kl. 2230 

Næste møde aftales 
 
Tonny Pedersen      Poul Christensen 
Formand      Referent 
 


