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

Referat af SSF
Version: 2. oktober 2017

Bestyrelsesmøde
Mandag den 18. september 2017
Til stede:
Jørgen Erik Jensen, Jan Lauridsen, Claus Brask Thomsen, Elin Brinkland, Jesper Lorents,
Tom Høst, Per Østergaard og Jimmie Beckerlee (referent).
Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund.
Afbud: Kim Andersen, Lena Skov Andersen

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Der var kommet rettelser til referat af bestyrelsesmødet den 21. august 2017, efter det
var blevet lagt på hjemmesiden. Der var enighed i bestyrelsen om, at rettelserne var
væsentlige, og det blev derfor besluttet at opdatere referatet. Bestyrelsen blev ligeledes
enig om, at for fremtiden skal der være dato/versionsnummer på referaterne, og at der i
referatet, under Punkt 1, står dato/versionsnummer på det referat, der blev godkendt.
Det godkendte referat fra bestyrelsesmødet den 21, august 2017, er således dateret 25.
september 2017.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden
a. Opfølgning på igangværende sager
Intet under dette punkt.
b. Nye sager
1. Godkendelse af Jørgen Zeiners udtrædelse af bestyrelsen
Jørgen Zeiners udtrædelse blev taget til efterretning i bestyrelsen.
2. Optagelse af suppleant Per Østergaard i bestyrelsen som erstatning for Jørgen
Zeiner
Jørgen Jensen takkede Per for, at han ville træde ind i bestyrelsen, og bød Per velkommen
som ny aktivitetsleder. Per præsenterede sig for bestyrelsen.
3. Ophævelse af tidligere medlems eksklusion af SSF
Et tidligere medlem, der er blevet bortvist fra SSF i 10år, har henvendt sig og søgt om igen
at blive medlem af SSF. Det er mere end ni år siden, at medlemmet blev bortvist, og efter at
have diskuteret situationen blev man i bestyrelsen enig om at forkorte bortvisningsperioden,
således at personen kan melde sig ind fra næste måned.
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Punkt 3. Økonomi og administration
1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget
Den udsendte oversigt over forbrug på de enkelte konti for år til dato blev gennemgået.
Claus fortalte, at vores indtægter år til dato er større end sidste år samtidig med, at vores
udgifter har været mindre, så det ser fint ud.
2. Status på dårlige betalere (rykkere, sletninger, osv.)
Der er en række uhensigtsmæssigheder i vores system, der gør, at der er fejl i listen med
personer, der skal rykkes, og at tingene derfor skal tjekkes manuelt. Det blev aftalt, at Claus
og Elin arbejder videre på sagen.

Punkt 4. Havn og plads
1. Status på renovering af toiletbygninger
Det har stadig ikke været muligt at få leverandøren til at se på sagen. Havneudvalget
arbejder videre med sagen.
2. Mastekran
Den nye mastekran bliver opsat på torsdag
3. Status på skade opstået på midterbroen
Havneudvalget arbejder videre med sagen.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1. Ny kontrakt med forpagter
Vi har endnu ikke fået kontrakten tilbage fra Gert (restauranten), da der stadig er noget, der
skal afklares vedrørende kontraktens bilag. Tom og Gert (restauranten) arbejder videre på
sagen.
2. Rengøring på toiletterne
Det blev påpeget, at i forbindelse med, at Kim ”Pisk” skal undersøge alternative leverandører
til rengøring af toiletterne, skal eventuelle tilbud have samme omfang som den nuværende
aftale, (rengøring af kontor, skipperstue etc.).

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget
1. Information fra festudvalget
Per fortalte, at der bør nedsættes et udvalg på fem til seks personer til at bistå
aktivitetslederen. Jørgen Valsgaard og Morten S. havde allerede tilkendegivet, at de gerne
ville være med. Der var enighed i bestyrelsen om, at det ville være en god ting, hvis det
kunne lykkes at etablere et festudvalg.
2. Medlemsmødet 5. oktober
Per fortalte, at han ikke havde mulighed for at komme til medlemsmødet den 5. oktober, og
at der derfor var nogen udfordringer i at arrangere det. Jørgen Jensen gjorde opmærksom
på, at medlemsmødet arrangeres af bestyrelsen, og det derfor ikke var noget problem.
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3. Standernedhaling og afriggergilde
Per fortalte, at han manglede en liste over, hvilke personer der skulle inviteres. Claus fandt
listen fra sidste år og sendte den til bestyrelsen på mail med det samme.
4. Aktivitetsplan for 2018
Per fortalte, at det var vigtigt at lavet en liste over alle faste aktiviteter i SSF med dato for
afholdelse og information om, hvilke lokaler de involverede, samt at kalenderen på
hjemmesiden blev opdateret med alle arrangementer. Der var enighed i bestyrelsen om, at
det var en god idé, og det blev besluttet, at Per laver listen og sender den til resten af
bestyrelsen.

Punkt 7. Sejlerskole
1. Hvordan får vi flere instruktører til sejlerskolen
Jan fortalte, at der altid havde været løbende udskiftning af instruktører på sejlerskolen, og
at man kontaktede medlemmer, som man mente var egnede, i stedet for at annoncere efter
instruktører. Den praksis havde vist sig at give den mest stabile stab af instruktører. Man
havde således i øjeblikket fat i 3-4 potentielle nye instruktører, og Jan mente, at vi dermed
kunne opretholde antallet af instruktører. Jan fortalte videre, at det ikke kun var et spørgsmål
om at skaffe flere instruktører. Kapaciteten til at koordinere og administrere sejlerskolen skal
også følge med. Det blev aftalt, at bestyrelsen arbejder videre med at finde en måde til at
forøge kapaciteten på sejlerskolen.
2. Oprettelse af flere navigationshold til efterår/vinter
Man var i bestyrelsen enig om, at der ikke var megen ide i at oprette flere navigationshold,
hvis ikke kapaciteten på den praktiske del blev forøget.

Punkt 8. Ungdom og joller
1. Indkøb af nye Zoom8 joller
Det er nu blevet afklaret, at DMU køber de fire Zoom8 joller og fakturerer SSF for to af dem.

Punkt 9. Kapsejlads
1. Jobbeskrivelse til kapsejladschef
Det blev diskuteret, hvor ambitiøs man skulle være i jobbeskrivelsen, og man var i
bestyrelsen enig om, at man gerne så SSF være ambitiøs omkring kapsejlads, hvis man
kunne finde den rette person til at drive det, og at man ellers måtte justere ambitionsniveauet
til den kapsejladschef, man fandt.

Punkt 10. Motorbåde
Intet under dette punkt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed
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1. Uheld
Der har været et uheld, hvor en gæst fra restauranten er faldet og måtte køres med
ambulance på skadestuen. Man blev i bestyrelsen enig om, at episoden var uheldig, men at
det ikke er muligt at sikre en lystbådehavn, så den slags uheld ikke kan ske. Det blev
foreslået, at vi måske skulle forbedre skiltningen på havnen.

Punkt 12. Eventuelt
Intet til referat under dette punkt

Næste møde: Mandag den 16. oktober kl. 18:30
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