Referat af bestyrelsesmøde i SSF
Mandag den 24. marts 2014 klokken 1830
Punkt 1. Protokol & beretning:
SSF har modtaget tilbud fra et inkassofirma som tilbyder at overtage vores inkassosager og et
forsikringsselskab som meget gerne vil tilbyde os nogle gode tilbud. Disse tilbud tages op efter
generalforsamlingen af den nye bestyrelse.
Af forbindelse med foreningens kassekredit ønsker banken et regnskab og referatet fra generalforsamlingen
må det vente til efter generalforsamlingen.
SSF er tilgodeset i testamentet fra et medlem, der ikke er mere. I testamentet er det afdødes ønske at:
Sundby Sejlforening skal afgiftsfrit arve alt mit værktøj, maskiner, søm, skruer reoler og øvrige
materialer, herunder det antikke værktøj som de eventuelt kan skænke til museum eller selv
ønskeligt kan beholde.
Ligeledes skal Sundby Sejlforening Amager Strandvej afgiftsfrit modtage et legat på kr. 20.000.
Jeg ønsker ved min død at blive bisat, der skal ikke være nogen form for ceremoni. Ligeledes
ønsker jeg asken sejlet ud på Øresund, således at Sejlklubben skal forestå spredningen af
asken.
Når asken spredes skal Bill Haley meget højt spille Rock Around the Clock. Derefter skal de
fremmødte have lidt vådt og tørt, som vi plejer i SSF, og her må Bill Haley gerne spilles en gang
mere.
Rock Around the Clock har altid været min yndlingsmelodi.
Bestyrelsen vil sørge for at dette vil ske og undersøger hvilke regler der skal følges.
Bestyrelsen vil blive glade, hvis et medlem har Bill Haleys Rock Around the Clock på CD, som vi kan låne.
Søværnet afvikler deres aktiviteter i København og SSF har fået oplyst, at vi får en forespørgsel om, vi er
interesseret i at overtage en af deres folkebåde kvit og frit på betingelse af, at Søværnet 1 gang om året kan
låne båden til deres sejladsmesterskaber. Vi har meddelt at vi er interesseret.
Et medlem har været på besøg på kontoret og gennemgået en del af foreningens regnskabsbilag i forbindelse
med restauranten.
Den nye skydeport er ved at være færdig, der mangler kun de sidste justeringerne, så kan der afregnes med
forsikringsselskabet.
Nordre mole færdig og der mangler de sidste efterjusteringer. Strøm og vand vil blive ført frem til
ydermolen snarest.
Strømmen på søndre mole vil snarest blive istandsat.
Punkt 2. Havn og Plads:
Tyverialarmsystemet i SSF er nu overgået til et andet selskab en tidligere og udvidet til også at dække
pladsmandens værksted.
Nordre mole er snart færdig. Pullerterne skal galvaniseres og vand og strøm vil herefter blive ført helt ud på
molerne
Træet ved toiletbygningen på nordre mole er grundlag for en del diskussion i foreningen. Nogen vil have
det meget beskåret og nogle vil have det lidt beskåret og mener det er bedst at fælde det. Der bliver nu
sammen med nogle fagfolk taget stilling til, hvad der skal gøres med træet.
I forbindelse med udskiftning af fortøjningspæle i havnen har dykkerne beset slæbestedet og er kommet
med et overslag på renovering af skinnerne under vandet op til vandlinien, det vil koste i omegnen af
203.000 kr.
Der er skiftet ca. 60 fortøjningspæle i havnen, mest på nordre mole.
De nye toiletter i klubhuste forventes snart at være færdig.
Kajakhuset på nordre mole er ikke mere et specielt kajakhus efter at forslaget om at indføre en kajakafdeling
i SSF blev midlertidig skrinlagt.
Huset vil nu blive omorganiseret til brug for flere forskellige grupper.
Punkt 3. Aktiviteter:
Der er arrangeret et besøg på Dieselhouse for foreningens medlemmer.
Standerhejsningen er ved at være færdigarrangeret.

Punkt 4. Sejlads:
Sejlerskolen har afholdt instruktørmøde og sommerens planer er færdig. Der er fuldt hus på alle sejlbåde og
enkelte pladser på motorbåden og tilmeldingen er nu lukket.
Der er oprettet en venteliste til sejlerskolen.
Der arrangeres nogle sejladser/arrangementer, som er åben for alle, bl.a. arbejdes der på Saltholm rundt den
25.maj. Der god grund til at holde øje med opslag og hjemmeside.
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker:
Ungdomsafdelingen er så småt ved at starte op. Der spørges til hvornår broen bliver klar til brug og de unge
ønsker at komme på vandet.
I uge 24 (lige efter pinse) fejrer ungdomshuset 10 år med arrangementer af forskellig art.
Ungdomsafdelingen prøver at skabe nogle arrangementer på dagene.
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed:
Vagtdagene har indtil generalforsamlingen været 180 vagtdage hvoraf kun 59 har været besat.
Der undersøges om mulighederne for at få nogle andre redningsstiger på broer og moler.

Punkt 7. Eventuelt:
Intet.
Mødet slut 2150
Næste møde mandag den 31. marts kl. 1830
Tonny Pedersen
Formand

Poul Christensen
Referent

