Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S
Medlem af Dansk Sejlunion
CVR-nr.: 53014518

Referat af SSF
Bestyrelsesmøde
Mandag den 10. april 2017
Til stede:
Jørgen Erik Jensen, Jesper Lorents, Jan Lauridsen, Lena Skov Andersen, Jørgen Zeiner,
Tom Høst, Claus Brask Thomsen, Kim Andersen og Jimmie Beckerlee (referent).
Desuden deltog web‐redaktør Svend Erik Sokkelund.
Afbud: Elin Brinkland,

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Der blev tilføjet følgende punkter til dagsordenen:
- 4.5. Mastekranen
- 4.6. Åbningstider for porten
Referat af bestyrelsesmødet d. 6. marts 2017 blev godkendt uden kommentarer .

Punkt 2. Løbende sager ved formanden
a. Opfølgning på igangværende sager
1. Konstituering af bestyrelsen
Formanden bød de nye medlemmer velkommen:
Aktivitetsleder Jørgen Zeiner, og Sekretær Jimmie Beckerlee.
Jobbeskrivelser for Aktivitetsleder og Sekretær blev udleveret.
Forhold omkring intern og ekstern kommunikation, samt tavshedspligt blev præciseret.
Bestyrelsen konstituerede sig med Claus Brask Thomsen som næstformand.
2. Vild med Vand
Selvom arrangementet er et tiltag mod faldende medlemstilgang, hvilket ikke er et
problem i SSF, var der i bestyrelsen enighed om, at det er en god mulighed for at vise
vores havn frem for vores ”naboer” i lokalområdet. Der var ligeledes enighed om ikke på
nuværende tidspunkt at bevillige penge til arrangementet fra SSF.
Arrangementet løber af stablen den 10/6 2017.
Tom Høst og Ib Petersen har holdt det første møde og nedsat et udvalg med Tom som
tovholder. Udvalget består af Tom Høst, Ib Petersen, Peter Korsbjerg, Karin Sonne,
Anette Clifforth og Jørgen Zeiner. Jørgen Erik Jensen deltager som støttemedlem.
Tom sørger for, at de deltagende aktører (Restauranten, Ungdomsafdelingen, Sejlerskolen og Flyvefisken) meldes til Vild med vand sekretariatet den 11/4. Tom har bestilt
diverse materialer (posters etc.) og tager også rollen som presseansvarlig. Michael
Empacher har tilbudt hjælp med annoncering. Et ønske fra Svend Erik Sokkelund, om at
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få foreningens web-adresse med på materialet fra Vild med vand sekretariatet kunne
ikke lade sig gøre.
Vild med Vand udvalget kan kontaktes på følgende e-mailadresse: vild-medvand@sundby-sejlforening.dk
3. Generalforsamling evaluering
Der var generel enighed i bestyrelsen om, at generalforsamlingen havde været vellykket,
og at det omfattende forberedelsesarbejde var en væsentlig årsag hertil. Dette blev
yderligere underbygget af den respons, man har fået fra medlemmerne, der blandt andet
har udtalt ”Bestyrelsen virker ekstremt velforberedt” og ”Det virker, som om bestyrelsen
har check på det”.
Jesper Lorents nævnte, at Gert (restauranten) skal have en liste over datoer for alle de
aktiviteter, der involverer restauranten, og dermed også datoen for næste
generalforsamling. Der var blandt flere i bestyrelsen utilfredshed med, at
generalforsamlingen faldt på den dato, hvor der skiftes til sommertid, og bestyrelsen blev
derfor enige om, at datoen for næste generalforsamling bliver den 18/3 2018 kl. 9.
Jørgen Zeiner opdaterer aktivitetslisten for 2018 og medbringer den på næste
bestyrelsesmøde.
b. Nye sager
1. Jørgens Zeiner. Uden mail Kommunikation med aktivitetsleder
Jørgen Zeiner bruger ikke PC og har dermed ikke mulighed for at kommunikere via
mailadressen aktivitetsleder@sundby-sejlforening.dk. Det blev derfor besluttet at Joan
Høst printer mails til aktivitetslederen og lægger dem i en fysisk mailboks på kontoret.
Ligeledes kan Joan hjælpe Jørgen Zeiner med at sende mails. I tilfælde af, at Jørgen
Zeiner har brug at kommunikere fortrolige informationer til bestyrelsen, kan de lægges i
formandens fysiske mailboks på kontoret.
Der blev gjort opmærksom på, at tidligere aktivitetsleder Jørgen Valdsgaard stadig har
adgang til aktivitetslederens mail, selvom han ikke længere er medlem af bestyrelsen.
På opfordring fra Jørgen Zeiner blev bestyrelsen enige om at vente med at lukke for
Jørgen Valdsgaards adgang til efter standerhejsningen, da Jørgen V. hjælper Jørgen Z.
med dette arrangement.
2. Bookning af restaurant 27/4-2018 til konfirmation (Eskil)
Bestyrelsen er blevet kontaktet vedrørende muligheden for, at et medlem kan holde
konfirmationsfest i restauranten den 27/4 2018. Dette er normalt ikke noget, der går via
bestyrelsen, men er kommet op fordi restauranten ikke kender foreningens aktiviteter så
langt frem i tiden. Der var enighed i bestyrelsen om, at konfirmationsfesten kan bookes,
da foreningen ikke har nogle arrangementer den dag.
3. Standerhejsning
Det blev fremført, at vi i år har tre Optimistjoller, der skal døbes. Lena har haft en
navnekonkurrence blandt juniorerne, og vinderne af navnekonkurrencen er dem, der
døber bådene. Bestyrelsen blev enig om, at juniorerne sejler jollerne ind til slæbestedet
under morgenmaden, og at formanden lægger op til båddåben i slutningen af sin tale.
Claus pointerede, at vi skulle huske at få bådene forsikrede, inden vi hentede dem.
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Det blev fremført, at der sidste år blev holdt en fest om aftenen efter standerhejsningen.
Festen var arrangeret af Jørgen Valdsgaard sammen med restauranten og var således
ikke et af foreningens arrangementer, selvom nogen måske havde fået det indtryk.
Bestyrelsen var enig om at det var et fint initiativ, men at det ikke var noget, foreningen
ville stå for eller medfinansiere.

Punkt 3. Økonomi og administration
Claus fortalte, at Elin og han har lavet en oversigt over, hvad der er brugt i de forskellige
udvalg. Listen er sat sådan op, at positive beløb betyder, at der er brugt penge. På
næste møde skal alle udvalg godkendes igen, og en liste over, hvem der er i de forskellige udvalg, skal gives til Claus.
Claus har været i kontakt med Dansk Sejlunion og fået opdateret vores mailadresser, så
der nu udelukkende refereres til SSF-mailadresser.
Formanden rejste spørgsmålet om, hvorledes vi skal forholde os til den kontinuerte
tilgang af nye medlemmer, og om vi bare skal blive ved med at tage flere ind. Vi får jo
ikke flere pladser i havnen, og der mangler instruktørkapacitet både på sejlerskolen og i
ungdomsafdelingen. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt, at vi melder klart
ud til potentielt nye medlemmer om, hvad de kan forvente. Det blev pointeret, at det i den
forbindelse er vigtigt, at havneudvalget har opdaterede informationer. Bestyrelsen var
også enig om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at sige nej til nye ungdomsmedlemmer. Det blev diskuteret, hvorledes vi kunne øge kapaciteten, men ingen konkrete
tiltag blev besluttet.

Punkt 4. Havn og plads
1. Status på sagen mod dubiøs betaler
Jesper fortalte, at vi har alle juridiske forhold på plads således at båden kan sælges.
Næste skridt er at tage fat i et auktionshus og høre, om de vil sælge båden. Det blev
pointeret, at det var blevet lovet på generalforsamlingen, at offentliggøre tid og sted for
auktionen.
2. Status på renovering af toiletbygninger
Jesper fortalte, at de nye toiletbygninger er taget i brug, men der mangler stadig et par
småting. Der blev derefter diskuteret, om de nye toiletbygninger skulle være helt eller
delvist aflåst, og i givet fald i hvilket tidsrum. Diskussionen endte med, at man blev enige
om, at havneudvalget indhenter et tilbud på låse, der både kan åbnes med kode og brik,
og køber disse låse, hvis de ikke er for dyre.
3. El-arbejde på skurene
Jesper fortalte, at vi har haft vores elektriker til at gennemgå installationerne, og at der
mangler jord på mange af installationerne. Det vil koste ca. 36.000 kr. at bringe det i
orden. Spørgsmålet er, om vi skal bruge penge på at opdatere den eksisterende
installation eller i stedet skal se på større løsning, der imødekommer flere af vores
behov.
Havneudvalget arbejder videre med sagen og melder tilbage.
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4. Plateauborde. Købes..?
Vi har nu fået tilbudt de 5 plateauborde til en stærkt reduceret pris. Der var enighed om
at vi gerne have de 5 borde, der står ude ved DMU, og der var opbakning til, at
formanden køber dem.

5. Mastekranen
Claus har været i kontakt med en sælger fra Fyns Kran, der vil komme tilbage med et
tilbud.
Tilbuddet er på en elektrisk mastekran med samme løftekapacitet (500kg), men den skal
være lidt højere end den nuværende.
Claus er blevet lovet et tilbud i løbet af 14 dage, og at kranen vil kunne leveres inden
august.
6. Åbningstider for porten
Tom forslog, at man holdt porten lukket i dagtimerne for at undgå den unødige biltrafik i
havnen.
Efter en del diskussion om emnet var der, blandt de fleste af bestyrelsesmedlemmerne,
stemning for, at porten kunne være åben, fra Kim Pladsmand møder om morgenen og
indtil kl. 12.
Det blev besluttet, at Tom taler med Kim Pladsmand og Gert (restauranten), inden der
besluttes noget.
7. Grus
Svend Erik Sokkelund spurgte, om det grus, der ligger på pladsen, er til at fylde i
hullerne på vejene.
Havneudvalget bekræftede dette og fortalte, at Kim Pladsmand løbende fylder grus i
hullerne, men at foreningens medlemmer også er velkomne til at gøre det.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
Intet under dette punkt

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget
1. Foreningsdag
Jesper har ikke ressourcer til at stable dagen på benene inden 7. maj. Man blev i bestyrelsen derfor enig om at udsætte foreningsdagen til næste år, da alle var enige om, at
hvis sådan en foreningsdag skal blive en succes, er det vigtigt, at den bliver godt
forberedt Det blev besluttet, at foreningsdagen bliver den 13. maj 2018.

Punkt 7. Sejlerskole
1. Kapsejlads licens
Jan fortalte, at vi ikke betaler kapsejladslicens til skolebådene pt., men vi kan betale, hvis
bådene skal sejle kapsejlads. Bådene er registreret med målerbrev hos Dansk sejlunion.

-4Tlf.: 32 59 35 80

www.sundby-sejlforening.dk

E-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk
705 6516

BankNordik Reg.nr.: 6506 Kontonr.: 3050513512

Giro.:

Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S
Medlem af Dansk Sejlunion
CVR-nr.: 53014518
Jan fortalte yderligere om sejlerskolen. Der er startet op med ca. 37 elever, der begynder
med klargøring af bådene efter påske.

Punkt 8. Ungdom og joller
1. Brug af sponsorpenge fra Quantum Sails
Lena fortalte, at hun synes, de skal bruges til nye optimistjollesejl, hvilket der var fuld
opbakning til i bestyrelsen.
Lena fortalte yderligere at de i ungdomsafdelingen er gået i gang med klargøring af
jollerne og Ynglingene. Et af de aflåste skabe er blevet ødelagt i løbet af vinteren, og der
er forsvundet tre skøder. Ungdomsafdelingen har derfor tænkt sig at købe et nyt skab.
Vi afholder en kapsejlads for nybegyndere den 21. maj. Lynetten og Kastrup har meddelt, at de gerne vil komme. Lena giver Svend Erik en tekst til websiden, så snart hun
har noget.
Erik ”Basse” kommer som dommer.
Lena sluttede med endnu en gang at gøre opmærksom på, at der mangler flere hænder i
ungdomsafdelingen.

Punkt 9. Kapsejlads
Jan fortalte, at der er kommet et medlem mere i kapsejladsudvalget
John ”Simon” Simonsen er nyt medlem i udvalget. Det er endnu ikke afklaret hvilken rolle
”Simon” skal have i udvalget.
Formanden gjorde opmærksom på, at Mogens og Basse fra kapsejladsudvalget manglede information om at Simon nu var med i udvalget.
Jan laver en jobbeskrivelse til kapsejladschef.

Punkt 10. Motorbåde
Intet til dette punkt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed
Kim Andersen fortalte, at kassen til hjertestarteren er bestilt, men der er et problem med
registrering i hjertestarter netværket, idet vi ikke kan garantere adgang til hjertestarteren,
når lågen er låst.
Efter lidt diskussion blev man enige om at melde ind, at hjertestarteren er tilgængelig
mellem kl. 8 og 21.
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Kim Andersen fortalte videre, at der kommer sikkerhedsstiger op i maj måned.

Punkt 12. Eventuelt
Intet til referat under dette punkt.

Næste møde: Mandag den 15. maj
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