
Referat	  af	  SSF
Bestyrelsesmøde
Tirsdag	  den	  29.	  marts	  2016.

Til	  stede:	   Jørgen	  Erik	  Jensen,	  Jesper	  Lorents,	  Lena	  Skov	  Andersen,	  Jørgen	  Valdsgaard,	  
Elin	  Brinkland,	  Tom	  Høst,	  Claus	  Brask	  Thomsen,	  Kim	  Andersen	  og	  BriE	  Bødtker	  (ref).

Desuden	  deltog	  web-‐redaktør	  Svend	  Erik	  Sokkelund.

AMud	  fra:	  Jan	  Lauridsen.

Punkt	  1.	  	  Protokol:
Vi	  indledte	  mødet	  med	  at	  byde	  velkommen	  Nl	  de	  nye	  medlemmer	  i	  bestyrelsen:	  formand	  Jørgen	  Jensen	  og	  
Claus	  Brask	  Thomsen,	  medlem	  af	  havneudvalget.	  

Tom	  Høst	  blev	  genvalgt	  Nl	  posten	  som	  næsPormand.

Det	  aQaltes,	  at	  alle	  bestyrelsesmedlemmer	  Nl	  næste	  møde	  laver	  en	  beskrivelse	  af	  de	  opgaver	  og	  det	  ansvar,
som	  er	  knyEet	  Nl	  de	  enkelte	  poster,	  samt	  hvilke	  forventninger	  vi	  har	  Nl	  hinanden.	  Vi	  tror	  alle,	  det	  er	  en	  god	  
ide	  for	  det	  videre	  samarbejde,	  at	  få	  klargjort	  alle	  arbejdsområderne.	  

En	  arbejdsgruppe,	  som	  arbejder	  med	  ideer	  og	  forslag	  Nl	  videreudvikling	  af	  SSF,	  vil	  gerne	  indvie	  bestyrelsen	  i
tankerne.	  Ud	  over	  Jesper	  Lorents	  og	  Jørgen	  Jensen,	  som	  jo	  nu	  er	  blevet	  valgt	  ind	  i	  i	  bestyrelsen,	  er	  Søren	  
Bødtker	  med	  i	  gruppen	  og	  vil	  blive	  inviteret	  Nl	  et	  af	  de	  kommende	  møder.	  Der	  er	  planer	  om	  at	  indkalde	  Nl	  
et	  medlemsmøde	  om	  emnet	  på	  et	  senere	  Ndspunkt.	  

Vi	  har	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  Kommas	  Havnelods	  vedrørende	  opdatering	  af	  vores	  oplysninger	  Nl	  den	  nye	  
udgave.	  Havneudvalget	  og	  formanden	  sørger	  for,	  at	  alt	  bliver	  ført	  ajour.

Tom	  opdaterer	  vores	  love	  og	  reglementer	  i	  forhold	  Nl	  vedtagelserne	  på	  generalforsamlingen.

Punkt	  2.	  	  Økonomi:
Forhøjelsen	  af	  pladslejen	  fra	  230,-‐kr.	  pr.	  kvm.	  Nl	  240,-‐	  kr.	  pr.	  påbegyndt	  kvm.,	  som	  blev	  vedtaget	  på	  
generalforsamlingen,	  gælder	  først	  fra	  næste	  år.

På	  generalforsamlingen	  udtryktes	  endvidere	  ønske	  om,	  at	  budgetlægningen	  ikke	  kun	  omfaEede	  2016,	  men	  
at	  2017	  også	  skulle	  med.	  Tom	  og	  Elin	  har	  planlagt	  et	  møde	  om	  det.

Claus	  spurgte	  Nl	  budgeEet	  for	  Old	  Boys	  sejladsen,	  og	  det	  oplyses,	  at	  det	  normalt	  løber	  rundt	  økonomisk.	  
Claus,	  som	  sidder	  i	  gruppen,	  der	  arrangerer	  sejladsen,	  fortalte,	  at	  der	  er	  planer	  om	  at	  ændre	  konceptet.	  
Mere	  herom	  længerere	  nede	  i	  referatet.

Punkt	  3.	  Havn	  og	  	  	  Plads:
Kim	  Andersen	  foreslog,	  at	  vi	  justerede	  prisen	  på	  den	  diesel,	  vi	  sælger.	  Prisen	  er	  ikke	  blevet	  reguleret	  i	  lang	  
Nd,	  og	  det	  synes,	  som	  om	  mange	  vælger	  at	  handle	  andre	  steder,	  fordi	  den	  er	  for	  dyr	  i	  SSF.	  Vi	  må	  gerne	  ligge	  
på	  nogenlunde	  samme	  niveau	  som	  andre	  klubber	  i	  området.	  EQer	  en	  del	  overvejelser	  blev	  det	  besluEet	  at	  
fastsæEe	  prisen	  ud	  fra	  indkøbsprisen	  på	  en	  tankfuld	  plus	  1	  kr.	  pr.	  liter.
	  	  



Arbejdet	  med	  at	  skabe	  bredere	  pladser	  og	  udskiQe	  de	  dårlige	  pæle	  i	  havnen	  er	  i	  fuld	  gang	  og	  skrider	  fint	  
fremad.	  Det	  foregår	  på	  den	  måde,	  at	  en	  dykker	  skærer	  de	  gamle	  pæle	  over	  ved	  bunden	  og	  placerer	  nye	  
pæle	  lige	  foran,	  så	  der	  vil	  ikke	  være	  risiko	  for	  påsejling.	  Seks	  pladser	  er	  blevet	  Nl	  fire	  bredere	  pladser	  på	  
Midtermolen	  og	  fire	  Nl	  tre	  på	  Nordre.	  

Havneudvalget	  oplyser,	  at	  der	  er	  uddelt	  18	  nye	  bådpladser	  indNl	  videre	  –	  den	  store	  gruppe	  medlemmer	  
med	  høj	  anciennitet,	  som	  stod	  på	  ventelisten,	  har	  alle	  fået	  plads.
Endvidere	  er	  de	  defekte	  skure	  blevet	  repareret	  og	  vil	  blive	  delt	  ud	  snarest.	  Det	  har	  næsten	  været	  muligt	  at	  
Nlgodese	  alle	  ansøgere.

Punkt	  4.	  Klubhus:
I	  forbindelse	  med	  etablering	  af	  det	  alarmfrie	  område	  i	  indgangsparNet,	  skal	  døren	  Nl	  forpagters	  kontor	  
udskiQes	  Nl	  en	  ståldør,	  som	  er	  mere	  indbrudssikker.	  Der	  vil	  hereQer	  være	  adgang	  Nl	  de	  nye	  toileEer	  for	  
medlemmer	  og	  gæstesejlere	  uden	  for	  restaurantens	  åbningsNd.	  Der	  arbejdes	  videre	  med	  sagen.
	  

Punkt	  5.	  AkCvitetsudvalg:
Standerhejsningen	  bliver	  den	  7.	  maj	  i	  år.	  Bestyrelsen	  har	  vedtaget	  et	  formiddagsarrangement	  i	  lighed	  med	  
sidste	  år,	  eQersom	  det	  var	  en	  stor	  succes	  med	  mange	  fremmødte	  medlemmer.	  EQer	  nogen	  diskussion	  blev	  
det	  besluEet	  at	  fastholde	  den	  beslutning.

Punkt	  6.	  Sejlerskole:
Intet	  nyt.	  	  	  

Punkt	  7.	  Ungdom	  og	  joller:	  
I	  forbindelse	  med	  skolereformen	  vil	  der	  ske	  en	  del	  strukturændringer	  i	  Det	  mariNme	  Ungdomshus	  (DMU),	  
som	  vil	  berøre	  Ungdomsafdelingen,	  bl.	  a.	  vil	  DMU	  	  blive	  lagt	  sammen	  med	  daginsNtuNonen	  på	  
nabogrunden.	  For	  at	  sikre	  at	  SSF´s	  ungdomsafdeling	  får	  de	  bedste	  muligheder	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  
Ungdomshuset,	  blev	  Lena	  valgt	  som	  bestyrelsens	  repræsentant	  i	  de	  videre	  drøQelser.	  Endvidere	  har	  Steen	  
Lykkebo,	  som	  ligeledes	  er	  godt	  bekendt	  med	  området	  omkring	  DMU,	  Nlbudt	  at	  bistå	  i	  den	  kommende	  
dialog.	  Der	  tages	  kontakt	  Nl	  Steen	  for	  et	  videre	  samarbejde.	  Der	  er	  indkaldt	  Nl	  uformelt	  møde	  for	  de	  
implicerede	  mandag	  d.	  4.	  april	  i	  Ungdomshuset

Vi	  får	  snart	  leveret	  vores	  nye	  følgebåd,	  og	  den	  skal	  døbes	  i	  forbindelse	  med	  standerhejsningen.	  Endvidere	  
skal	  den	  nyindkøbte	  ynglingemast	  også	  snart	  rigges	  Nl.

Lena	  oplyste,	  at	  der	  er	  kontakt	  Nl	  vore	  naboklubber	  angående	  et	  samarbejde	  omkring	  ungdommen.

Der	  vil	  ikke	  være	  noget	  pinsearrangement	  i	  Ungdomsafdelingen	  i	  år,	  men	  det	  er	  muligt,	  der	  bliver	  planlagt	  
andet	  i	  løbet	  af	  sommeren.

Vi	  drøQede	  muligheden	  for,	  at	  de	  unge	  måske	  med	  Nden	  ville	  blive	  interesseret	  i	  at	  deltage	  i	  kommende	  
kapsejladser.

Der	  forelå	  en	  henvendelse	  fra	  Dansk	  Sejlunion,	  som	  foreslår	  et	  møde,	  men	  Ndsfristen	  var	  for	  kort,	  Nl	  at	  vi	  
kunne	  nå	  det.	  Vi	  kontakter	  dem	  med	  besked	  om	  at	  vende	  Nlbage	  på	  et	  senere	  Ndspunkt.	  Vi	  står	  blandt	  
andet	  for	  at	  skulle	  recerNficeres	  som	  ungdomsvenlig	  sejlklub



Der	  er	  ved	  at	  blive	  indhentet	  børneaEester	  fra	  poliNet	  på	  trænere	  og	  hjælpere	  i	  Ungdomsafdelingen,	  så	  alt	  
kan	  være	  på	  plads	  Nl	  den	  kommende	  sæson.

Punkt	  8.	  Kapsejlads:
Det	  gamle	  koncept	  Nl	  afvikling	  af	  Old	  Boys	  stævnet	  holder	  ikke	  længere.	  Som	  følge	  af	  manglende	  Nlslutning	  
er	  der	  behov	  for	  nytænkning.	  Der	  er	  planer	  om	  et	  arrangement,	  hvor	  alle	  aldersgrupper	  kan	  deltage.	  Det	  vil	  
formentlig	  ligge	  i	  weekenden	  d.	  3.–4.	  september.	  Det	  foreslås	  at	  omdøbe	  Old	  Boys	  stævnet	  Nl	  ”Sundby	  
Cup”	  –	  intenNonen	  er,	  at	  det	  skal	  udvikle	  sig	  Nl	  en	  art	  klubmesterskab.	  Claus	  sidder	  i	  arbejdsgruppen,	  som	  
er	  i	  gang	  med	  planlægningen.	  

Punkt	  9.	  Motorbåde	  og	  sikkerhed:
Der	  vil	  snarest	  blive	  opsat	  nye	  redningssNger	  med	  25	  meters	  mellemrum	  på	  Midtermolen.	  

AEer	  i	  år	  bliver	  der	  gennemført	  hjertestarterkursus	  for	  interesserede	  medlemmer.	  Det	  er	  planlagt	  Nl	  den	  
12.	  maj	  kl.	  17	  -‐	  20.	  Der	  er	  plads	  Nl	  12	  deltagere	  på	  holdet,	  og	  det	  er	  både	  for	  begyndere	  og	  andre.	  
Mødested:	  Skipperstuen.	  Husk	  prakNsk	  påklædning.

Punkt	  10.	  Eventuelt:
BriE	  melder	  sig	  Nl	  at	  sørge	  for,	  at	  de	  udvendige	  toileEer	  i	  klubhuset	  bliver	  i	  lidt	  bedre	  stand	  Nl	  den	  
kommende	  sæson.

Forespørgsel	  fra	  Claus	  om	  mulighed	  for	  at	  låne	  lokaler	  i	  SSF	  Nl	  afvikling	  af	  et	  kommende	  Dansk	  Accent	  26	  
klubtræf	  d.	  30.	  juli.	  Det	  anbefales	  at	  låne	  FriNdshuset,	  hvis	  det	  er	  ledigt.	  Elin	  fortæller,	  at	  der	  hænger	  en	  
liste,	  man	  kan	  skrive	  sig	  på,	  og	  at	  de	  Nlhørende	  havemøbler	  er	  i	  dårlig	  stand	  og	  snart	  bør	  udskiQes.

Alle	  i	  bestyrelsen	  er	  glade	  for	  den	  måde,	  generalforsamlingen	  blev	  afviklet	  på.	  Vi	  takker	  for	  den	  Cllid,
som	  blev	  os	  givet,	  og	  ser	  frem	  Cl	  arbejdet	  fremover.

Næste	  møde:	  	  Mandag	  d.	  2/5	  -‐	  16.	  	  Kl.	  18.30


