
Referat	  af	  	  
Bestyrelsesmøde	  
	  
Mandag	  den	  31.august	  2015.	  
	  
Til	  Stede:	  John	  Jacobsen,	  Jan	  Lauridsen,	  Jørgen	  Valdsgaard,	  Elin	  Brinkland,	  Tom	  Høst,	  Jesper	  Lorents,	  Lena	  
Skov	  Andersen,	  Kim	  Andersen	  og	  Britt	  Bødtker	  (ref).	  Web-‐redaktør	  Svend	  Erik	  Sokkelund	  deltog.	  
	  
Afbud	  fra:	  Sten	  Lykkebo.	  
	  
Punkt	  1.	  	  Protokol:	  
• Sagen,	  hvor	  vi	  har	  rettens	  ord	  for,	  at	  et	  medlem	  skal	  fjerne	  sin	  båd	  fra	  foreningens	  område,	  er	  nu	  blevet	  

appelleret.	  Vi	  afventer	  en	  dato	  for	  sagens	  videre	  forløb.	  
• På	  det	  kommende	  medlemsmøde	  d.	  8.	  oktober	  vil	  bestyrelsen	  orientere	  om	  tanker	  og	  planer	  for	  

fremtiden,	  men	  det	  er	  først	  og	  fremmest	  hensigten	  med	  mødet,	  at	  alle	  medlemmer	  her	  har	  mulighed	  
for	  at	  komme	  til	  orde	  og	  at	  emner,	  der	  måtte	  være	  af	  interesse	  i	  foreningen,	  kan	  blive	  debatteret.	  Mere	  
herom	  på	  hjemmesiden.	  

• Bestyrelsen	  debatterede	  en	  episode,	  hvor	  der	  er	  blevet	  skudt	  med	  hagl	  på	  pladsen.	  Sagen	  tages	  op	  på	  
næstkommende	  bestyrelsesmøde.	  	  

	  
	  
Punkt	  2.	  	  Økonomi:	  
Elin	  orienterede	  om	  økonomien,	  som	  p.t.	  ser	  fin	  ud.	  På	  indtægtssiden	  mangler	  vi	  endnu	  at	  få	  tilført	  det	  
ordinære	  tilskud	  fra	  kommunen	  m.	  m.,	  men	  der	  forventes	  også	  en	  del	  udgifter	  senere	  på	  året.	  Desværre	  
kan	  vi	  igen	  i	  år	  notere,	  at	  vi	  har	  haft	  en	  mindre	  tilbagegang	  i	  medlemstallet.	  
Enkelte	  medlemmer	  er	  i	  restance,	  og	  det	  følges	  der	  op	  på.	  	  	  
Lena	  efterlyser	  oplysning	  om	  eventuelle	  sponsorater,	  som	  er	  doneret	  med	  henblik	  på	  arbejdet	  i	  
ungdomsafdelingen	  og	  derfor	  bør	  bruges	  netop	  inden	  for	  dette	  område.	  Det	  bliver	  undersøgt	  nærmere.	  
	  
Punkt	  3.	  	  Havn	  og	  plads:	  
• Der	  er	  ved	  at	  blive	  undersøgt	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  opsætte	  en	  toiletbygning	  på	  området	  i	  

nærheden	  af	  Søndre	  slæbested,	  ligesom	  der	  skal	  tages	  stilling	  til,	  hvad	  der	  skal	  ske	  med	  de	  øvrige	  
toiletbygninger.	  Et	  udvalg,	  som	  arbejder	  videre	  med	  problematikkerne,	  blev	  nedsat.	  Britt	  Bødtker,	  
Svend	  Erik	  Sokkelund	  og	  Jesper	  Lorents	  deltager.	  

• Varmepumpen	  i	  Seniorhuset	  er	  gået	  i	  stykker.	  Der	  tages	  kontakt	  til	  pladsmanden	  for	  at	  se,	  om	  den	  kan	  
repareres.	  Ellers	  må	  en	  ny	  anskaffes.	  

• I	  lighed	  med	  andre	  år	  har	  søspejderne	  fået	  tilladelse	  til	  at	  have	  en	  båd	  liggende	  i	  havnen	  og	  til	  at	  bruge	  
et	  område	  af	  græsarealet	  på	  Søndre	  plads	  i	  forbindelse	  med	  afholdelsen	  af	  et	  arrangement	  i	  perioden	  
d.	  9.	  -‐18.	  oktober.	  	  

	  
Punkt	  4.	  	  Klubhus:	  
Intet	  nyt.	  	  
	  
Punkt	  5.	  	  Aktivitetsudvalg:	  
Afriggergildet	  vil	  blive	  afholdt	  under	  samme	  vilkår	  som	  hidtil.	  
	  
Punkt	  6.	  	  Sejlerskole:	  
Ib	  Petersen	  har	  taget	  initiativ	  til	  en	  hyggeaften	  for	  gamle	  elever	  på	  sejlerskolen,	  hvor	  man	  kan	  mødes	  og	  på	  
den	  måde	  bibeholde	  kontakten	  til	  hinanden	  og	  til	  SSF.	  
	  



Sejlerskolen	  har	  i	  samarbejde	  med	  ungdomsafdelingen	  et	  arrangement	  lørdag	  d.	  5.	  september	  under	  
overskriften:	  ”Sejl	  noget	  andet”.	  Her	  vil	  der	  være	  mulighed	  for,	  at	  juniorer	  og	  elever	  på	  sejlerskolen	  kan	  
afprøve	  andre	  bådtyper	  end	  de	  vanlige.	  
	  
D.	  12.	  september	  er	  der	  Sejlerskole	  Cup	  -‐	  en	  kapsejlads	  for	  sejlerskolehold	  i	  Kerteminde,	  hvor	  der	  dystes	  om	  
”Det	  gyldne	  Spilhåndtag”.	  SSF	  stiller	  med	  tre	  elever	  fra	  sejlerskolen	  samt	  en	  instruktør.	  
	  
Der	  er	  travlt	  på	  sejlerskolen	  her	  mod	  slutningen	  af	  sæsonen.	  	  
D.	  26.	  og	  27.	  september	  holdes	  der	  praktiske	  prøver	  til	  duelighedsbevis	  på	  sejlerskolen,	  og	  inden	  da	  vil	  der	  
være	  kurser	  i	  motorlære	  i	  Dieselhouse	  ved	  Ib,	  øvelser	  i	  sejlads	  med	  påhængsmotor	  og	  andre	  praktiske	  
øvelser.	  D.	  2.	  oktober	  er	  der	  afslutning	  og	  uddeling	  af	  beviser.	  
	  
Der	  arbejdes	  på	  at	  få	  de	  sidste	  papirer	  i	  orden,	  så	  vi	  kan	  blive	  godkendt	  efter	  Dansk	  Sejlunions	  retningslinjer	  
som	  en	  certificeret	  sejlerskole.	  Der	  er	  blevet	  arbejdet	  på	  at	  få	  det	  formelle	  på	  plads	  gennem	  længere	  tid	  –	  i	  
praksis	  har	  vi	  jo	  har	  uddannet	  rigtig	  mange	  sejlere	  igennem	  mange	  år.	  
	  	  
Retningslinjer	  for	  sejlads	  med	  Blueberry	  er	  under	  udarbejdelse.	  
	  
Punkt	  7.	  Ungdom	  og	  joller:	  
Lena	  fortæller,	  at	  der	  i	  perioder	  ikke	  er	  blevet	  sejlet	  så	  meget	  i	  ungdomsafdelingen	  p.g.a.	  den	  noget	  
blæsende	  sommer.	  Der	  har	  i	  stedet	  været	  andre	  aktiviteter	  på	  programmet.	  
	  
Motoren	  på	  følgebåden	  er	  slidt,	  den	  fungerer	  kun	  fra	  tid	  til	  anden,	  og	  da	  sikkerheden	  skal	  være	  i	  orden,	  må	  
den	  udskiftes.	  Endvidere	  skal	  vores	  ene	  yngling,	  nr.	  D	  24	  have	  ny	  mast	  inden	  næste	  sæson.	  
Lena	  undersøger	  priserne	  på	  markedet.	  
	  
I	  ungdomsafdelingen	  sejles	  der	  indtil	  efterårsferien	  –	  senere	  venter	  vinteraktiviteterne.	  
	  
Punkt	  8.	  	  Kapsejlads:	  
Open	  Danish	  Championship	  for	  Melges	  24	  er	  løbet	  af	  stablen	  med	  deltagelse	  af	  26	  både.	  Det	  har	  været	  en	  
stor	  opgave	  for	  arrangørerne.	  Det	  har	  været	  hårdt,	  men	  sjovt,	  og	  der	  er	  høstet	  mange	  erfaringer.	  Heldigvis	  
har	  mange	  frivillige	  hjulpet	  til,	  og	  de	  positive	  tilkendegivelser	  fra	  deltagerne	  i	  stævnet	  har	  været	  talrige.	  
Problemerne	  er	  blevet	  løst	  hen	  ad	  vejen,	  og	  der	  skal	  lyde	  en	  stor	  ros	  til	  alle,	  som	  gav	  en	  hånd	  med	  og	  
således	  fik	  det	  hele	  til	  at	  fungere.	  
	  
Der	  er	  sendt	  indbydelser	  ud	  til	  Amager	  Cup	  d.	  12.	  september.	  SSF	  er,	  sammen	  med	  vore	  naboklubber,	  med	  
som	  arrangører,	  men	  det	  er	  Kastrup	  sejlklub,	  som	  står	  for	  at	  afholde	  det	  denne	  gang.	  
	  
Punkt	  9.	  Motorbåde	  og	  sikkerhed:	  
Den	  årlige	  fisketur	  med	  efterfølgende	  spisning	  bliver	  d.	  19.	  september.	  
	  
Der	  har	  været	  afholdt	  hjertestarterkursus.	  Der	  var	  9	  deltagere	  til	  det	  første,	  men	  på	  trods	  af	  en	  del	  
tilmeldinger,	  var	  der	  desværre	  ingen	  fremmødte	  til	  det	  næste.	  
	  
Punkt	  10.	  Eventuelt:	  
Intet.	  	  
	  
Næste	  møde:	  mandag	  d.	  28/9	  kl.	  18.30.	  
	  


