
Referat	  af	  	  
Bestyrelsesmøde	  
	  
Mandag	  den	  23.	  november	  2015.	  
	  
Til	  Stede:	  John	  Jacobsen,	  Jan	  Lauridsen,	  Jørgen	  Valdsgaard,	  Elin	  Brinkland,	  Tom	  Høst,	  Jesper	  Lorents,	  Lena	  
Skov	  Andersen,	  Kim	  Andersen,	  Sten	  Lykkebo	  og	  Britt	  Bødtker	  (ref).	  
	  
Afbud	  fra:	  Web-‐redaktør	  Svend	  Erik	  Sokkelund.	  
	  
Punkt	  1.	  Protokol:	  
Datoen	  for	  den	  kommende	  generalforsamling	  blev	  drøftet.	  Det	  er	  beklageligt,	  at	  den	  er	  planlagt	  til	  at	  finde	  
sted	  søndag	  d.	  27.	  marts,	  som	  jo	  er	  påskedag.	  Efter	  en	  del	  overvejelser	  vedtog	  bestyrelsen	  at	  fastholde	  
denne	  dato	  i	  det	  håb,	  at	  mange	  medlemmer	  alligevel	  har	  mulighed	  for	  at	  møde	  op.	  
	  	  
En	  ansøgning	  om	  aldersbetinget	  nedsat	  kontingent	  blev	  behandlet.	  Med	  baggrund	  i	  foreningens	  økonomi	  
og	  medlemmernes	  forholdsvis	  høje	  gennemsnitsalder	  kan	  der	  ikke	  bevilges	  nedsat	  kontingent.	  
	  
Punkt	  2.	  	  Økonomi:	  
Elin	  orienterede	  om	  budgettet.	  
	  
Punkt	  3.	  	  Havn	  og	  plads:	  
Status	  på	  automaten	  til	  betaling	  af	  havnepenge	  for	  gæstesejlere	  er,	  at	  den	  er	  bestilt	  og	  vil	  blive	  placeret	  
ved	  havnekontoret.	  Skulle	  gerne	  være	  klar	  til	  brug	  ved	  sæsonstart	  omkring	  1.	  marts.	  
	  
Foreningen	  har	  modtaget	  et	  tilbud	  på	  renovering	  af	  toiletbygningerne	  på	  nordre	  og	  søndre	  mole.	  Der	  
indhentes	  flere	  tilbud.	  
	  
På	  grund	  af	  en	  misforståelse	  er	  der	  endnu	  ikke	  foretaget	  de	  vedtagne	  ændringer,	  således	  at	  
medlemsnøglen	  dur	  til	  kajakhuset	  samt	  Saltsjøpavillionen.	  Kim	  tager	  kontakt	  til	  pladsmanden,	  så	  det	  kan	  
blive	  bragt	  i	  orden.	  	  
	  
Vandet	  kan	  ikke	  løbe	  fra	  på	  nordre	  betonmole.	  Firmaet,	  som	  har	  renoveret	  molen,	  arbejder	  på	  at	  afhjælpe	  
problemet.	  
	  
Det	  volder	  vanskeligheder	  for	  nattevagten,	  når	  vores	  område	  skal	  låses	  af,	  idet	  der	  sidder	  en	  hængelås	  på	  
lågen	  ved	  porten,	  som	  holder	  denne	  åben,	  og	  som	  kun	  restaurationspersonalet	  har	  nøgle	  til.	  Der	  tages	  
kontakt	  til	  Gert,	  så	  vi	  kan	  få	  placeret	  en	  nøgle	  i	  vagtlokalet	  til	  brug	  for	  nattevagten.	  
	  
Punkt	  4.	  	  Klubhus:	  
Henvendelse	  fra	  et	  medlem	  som	  ønsker	  at	  låne	  Skipperstuen	  til	  et	  arrangement	  i	  B	  31-‐klubben	  d.	  5.	  marts.	  
Tilladelsen	  blev	  givet,	  blot	  må	  klubben	  selv	  sørge	  for	  at	  sætte	  et	  skilt	  på	  døren,	  så	  rummet	  bliver	  reserveret.	  	  
	  
Der	  er	  stadig	  alarm	  i	  indgangsområdet	  i	  klubhuset.	  Restaurantens	  kontor	  ligger	  i	  netop	  det	  område,	  som	  
ikke	  er	  omfattet	  af	  alarmen,	  hvilket	  forpagter	  ikke	  finder	  tilfredsstillende.	  Formanden	  og	  Tom	  fortsætter	  
dialogen	  med	  Gert	  for	  at	  finde	  en	  hensigtsmæssig	  løsning.	  
	  
Jørgen	  påpegede,	  at	  der	  er	  problemer	  med	  at	  åbne	  dørene	  til	  klubhuset	  for	  handicappede.	  Det	  må	  
undersøges,	  hvad	  det	  vil	  koste	  at	  få	  en	  elektronisk	  døråbner	  på,	  så	  vi	  evt.	  kan	  budgettere	  med	  det	  til	  næste	  
år.	  Jørgen	  undersøger	  mulighederne	  på	  markedet.	  



Der	  er	  opstået	  fuger,	  som	  det	  er	  nødvendigt	  at	  reparere,	  i	  gulvet	  i	  restaurantens	  køkken.	  Det	  må	  formentlig	  
betyde,	  at	  restauranten	  lukker	  et	  par	  dage,	  mens	  arbejdet	  udføres.	  
	  
Punkt	  5.	  	  Aktivitetsudvalg:	  
Intet	  nyt	  under	  dette	  punkt.	  
	  
	  
Punkt	  6.	  	  Sejlerskole:	  
Der	  har	  været	  afholdt	  klubkonference	  i	  den	  forløbne	  weekend,	  hvor	  Jesper,	  Jan	  og	  Lena	  deltog.	  Her	  var	  der	  
blandt	  andet	  indlæg,	  hvor	  der	  blev	  lagt	  vægt	  på	  at	  undervise	  ungdommen	  i	  bredden	  og	  ikke	  blot	  havde	  
fokus	  sport	  på	  eliteplan.	  
	  
	  
Punkt	  7.	  Ungdom	  og	  joller:	  
Lena	  oplyste,	  at	  ungdomsafdelingens	  nye	  følgebåd	  vil	  blive	  leveret	  til	  marts.	  
	  
Bestyrelsen	  diskuterede	  anvendelsen	  af	  rummene	  i	  Det	  maritime	  Ungdomshus.	  Skolereformen	  vil	  muligvis	  
medføre	  ændringer	  i	  den	  forbindelse,	  men	  hvilke	  konsekvenser	  det	  vil	  få,	  vides	  endnu	  ikke.	  
	  
Endvidere	  er	  det	  planlagt,	  at	  flydebroen	  ud	  for	  Ungdomshuset	  skal	  tages	  op	  for	  vinteren.	  Et	  arbejdshold	  
bestående	  af	  Sten	  og	  andre	  friske	  folk	  hjælper	  Erik	  med	  at	  få	  arbejdet	  udført.	  	  
	  
	  
Punkt	  8.	  	  Kapsejlads:	  
Jan	  informerede	  fra	  klubkonferencen.	  Hvis	  man	  som	  klub	  kan	  stille	  med	  et	  hold,	  der	  har	  interesse	  i	  at	  prøve	  
at	  sejle	  kapsejlads	  i	  sejlsportsligaen,	  har	  Sejlunionen	  har	  indkøbt	  syv	  J	  70’er	  både,	  det	  vil	  være	  muligt	  at	  
låne.	  Forinden	  skal	  man	  dog	  kvalificere	  sig.	  Tilmelding	  koster	  10.000	  kr.	  	  
	  
	  
Punkt	  9.	  Motorbåde	  og	  sikkerhed:	  
Der	  er	  desværre	  endnu	  ikke	  mange	  medlemmer,	  som	  har	  meldt	  sig	  til	  nattevagtordningen.	  
	  
Stigerne	  på	  Midterbroen	  fungerer	  ikke	  efter	  hensigten,	  idet	  de	  svipper	  ind	  under	  broen,	  hvis	  man	  forsøger	  
at	  kravle	  op	  på	  dem.	  Kim	  foreslog,	  at	  vi	  som	  et	  forsøg	  fastgør	  almindelige	  stiger	  til	  broen.	  Det	  er	  en	  billig	  og	  
formentlig	  funktionsdygtig	  løsning.	  Stigerne	  vil	  først	  blive	  monteret	  til	  foråret,	  da	  der	  ikke	  er	  behov,	  så	  
længe	  Midtermolen	  er	  spærret	  af	  for	  vinteren.	  
	  
Der	  mangler	  flere	  redningskranse	  på	  Søndre	  mole.	  Kim	  sørger	  for,	  at	  de	  bliver	  sat	  en	  op.	  
	  
Debat	  om	  hjertestarterens	  placering.	  Den	  bør	  sidde	  udenfor,	  så	  den	  er	  nem	  at	  få	  fat	  i,	  men	  det	  er	  en	  dyr	  
løsning,	  da	  skabet,	  den	  skal	  sidde	  i,	  skal	  være	  opvarmet.	  Der	  blev	  ikke	  taget	  nogen	  beslutning,	  men	  et	  
forslag	  om	  en	  placering	  ved	  havnekontoret	  overvejes.	  
	  
	  
Punkt	  10.	  Eventuelt:	  
Hvordan	  ønsker	  vi,	  at	  SSF	  skal	  se	  ud	  i	  fremtiden?	  Det	  er	  en	  vigtig	  og	  yderst	  aktuel	  diskussion	  for	  alle	  SSF’s	  
medlemmer.	  	  
	  
Næste	  møde:	  mandag	  d.	  14/12	  kl.	  18.30.	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  



	  	  	  
	  
	  


