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

Referat af SSF
Bestyrelsesmøde
Mandag den 19. juni 2017
Til stede:
Jørgen Erik Jensen, Jan Lauridsen, Lena Skov Andersen, Jørgen Zeiner,
Claus Brask Thomsen, Elin Brinkland, Jesper Lorents, Tom Høst og Jimmie Beckerlee
(referent).
Desuden deltog web‐redaktør Svend Erik Sokkelund.
Afbud: Kim Andersen

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Referat af bestyrelsesmødet den 15. maj 2017 blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden
a. Opfølgning på igangværende sager
1. Forpagterkontrakt
Jørgen Jensen fortalte, at den nye forpagterkontrakt stadig er hos Gerts (restauranten)
advokat. Da den nuværende kontrakt har et opsigelsesvarsel på seks måneder, har vi
opsagt kontrakten med udgangen af juni måned, således at formalia er i orden.
Jørgen Zeiner med flere fortalte, at der i weekenden havde været en uheldig episode i
restauranten, hvor det ikke havde været muligt for foreningens medlemmer eller
gæstesejlere at få noget at spise. Man mente, at årsagen var manglende eller dårligt
instrueret personale, og pointerede vigtigheden af, at restauranten arbejder for foreningen,
således at medlemmer og gæstesejlere altid kan få et måltid mad. Der var dog bred enighed
om, at Gert generelt gør et godt stykke arbejde for foreningen. Jørgen Jensen tager en snak
med Gert.
b. Nye sager
1. Evaluering af Vild med Vand
Tom Høst fortalte, at han og Ib Petersen havde evalueret arrangementet. Man mente at der
havde været omkring 500 - 600 besøgende, og at alle delaktiviteter var vellykkede. Med
hensyn til økonomien var alt ikke opgjort endnu, men det så ud til at løbe rundt for de penge,
vi havde fået af Dansk Sejlunion. Tom og Ib vil derfor anbefale, at vi holder arrangementet
igen næste år. Der var generel enighed i bestyrelsen om, at arrangementet havde været en
succes, og at alle frivillige samt Gert havde ydet en fantastisk indsats.
Der var stemning for at afholde arrangementet igen næste år.
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2. Pinsetur til Raa
I forbindelse med SSFs medlemmer har deres årlige Pinsetur til Raa, er det blevet fremført
af nogen af foreningens medlemmer, at der er en aftale om, at formand og næstformand for
sejlklubben i Raa ligger gratis i SSF i pinsen. Da ingen af medlemmerne i havneudvalget
kender noget til denne aftale, og den ikke er nedskrevet, er det umuligt for havneudvalget at
administrere den slags aftaler. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at man ikke kan have
aftaler, der ikke er skrevet ned. Det blev derfor foreslået, at Jørgen Jensen skriver et brev,
hvori SSF inviterer formand og næstformand til at komme til Sundby i pinsen. Brevet kan
således fremvises som dokumentation for aftalen. Der var bred enighed om, at det var en
god ide.
3. Evaluering af Pinsemorgen
Jørgen Zeiner fortalte, at arrangementet var forløbet stille og roligt. Der havde været 49
deltagere, heraf fire fra Svanemøllen og fire fra Sverige. Alle lodder i det amerikanske lotteri
blev solgt, og præmierne faldt i god jord. Jørgen Zeiner udtrykte endnu en gang ros til Gert
for samarbejdet, samt for donation af indtægterne fra salg af kaffe, til ungdomsafdelingen.
4. Familiesejladsen
Selvom Familiesejladsen ikke er et af festudvalgets arrangementer, blev det nævnt, at også
dette arrangement havde været en succes. Der havde været 10 både til start, og alle
”familier” havde haft en god dag.
5. Kontraktudløb med kommunen
Jesper fortalte, at han havde ønsket punktet på dagsordenen for lige at få en status, her
inden sommerferien, ikke for at starte en lang debat. Jørgen Jensen fortalte, at han var i
løbende dialog med personer på rådhuset, der alle udtrykte: ”At der ikke var grund til
bekymring”. Jørgen Jensen fortalte yderligere, at han fra tidligere bestyrelsesmedlemmer i
SSF, med erfaring på området, havde fået at vide, at man ikke skulle starte processen for
tidligt. Der var da også i bestyrelsen generel enighed om, at der nok ikke skete noget inden
kommunalvalget. Jørgen Jensen tilføjede, at han i forbindelse med kontraktfornyelsen ville
arbejde på, at få en kontrakt med løbende opsigelse. Dette ville bevirke, at vi ikke stod
dårligt i slutningen af kontraktperioden og kun kunne garantere bank, forpagter etc., at SSF
eksisterer i kort tid.
6. Hvordan kan vi involvere de medlemmer, der henvender sig og gerne vil hjælpe
Jesper fortalte, at vi havde fået en henvendelse fra et medlem, der har nogle kompetencer
og gerne vil hjælpe til i foreningen. Jesper kunne i den forbindelse godt tænke sig at vide,
hvordan vi håndterer den slags henvendelser og sikrer os, at de, der henvender sig, får
respons på deres henvendelse. Det er jo vigtigt at bakke op om de frivillige i vores forening.
Efter lidt snak frem og tilbage blev man enige om, at det ikke var muligt at komme med
nogen generel procedure, men at det indtil videre måtte besluttes fra henvendelse til
henvendelse. Jørgen Jensen sagde, at han i dette tilfælde vil tage en snak med det
pågældende medlem.

Punkt 3. Økonomi og administration
1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget
Elin fortalte, at hun havde lavet balancen, og rundsendt den, men at hun savnede en
kolonne med budgettet. Claus forklarede den nuværende opsætning og sluttede med, at han
vil finde en løsning med hensyn til at få budgettet med på listen. Claus fortalte videre, at
vores indtægter år til dato er større end sidste år på grund af medlemstilgang. Elin
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forklarede, at forskellen på ”Kontingenter til andre foreninger” skyldes, at Dansk Sejlunion
ikke har afregnet endnu.

Punkt 4. Havn og plads
1. Status på dubiøs betaler
Jesper fortalte, at båden er blevet solgt, og at vi nu afventer betaling fra auktionshuset, samt
regningen fra advokaten. Sagen har yderligere fået det efterspil, at den dubiøse betaler har
sagsøgt SSF for at have ødelagt båden i 2011, hvor vi har taget båden på land, samt for at
SSF har modtaget penge uden at anerkende det.
2. Status på renovering af toiletbygninger
Toiletbygningerne er i drift og næsten helt færdige. SSF har tilbageholdt et beløb, således at
der først afregnes endeligt med leverandøren, når de sidste ting er på plads.
3. El-arbejde på skurene
Havneudvalget arbejder fortsat på en løsning og melder tilbage.
4. Mastekran
Claus fortalte, at vi har fået et tilbud fra en anden leverandør, da det ikke rigtig blev til noget
med tilbuddet fra Fyns Kran. Det nye firma virker i højere grad, som om de ved, hvad de
taler om, og har en specielt udviklet mastekran. Mastekranen kan leveres opsat inden for
den afsatte budgetramme og være opsat i løbet af september. Det blev besluttet, at
havneudvalget ordrer mastekranen fra det nye firma.
5. Pladsmandens arbejdsopgaver
Jørgen Zeiner fortalte, at der var nogen ting omkring pladsmandens arbejdsopgaver han
gerne ville have afklaret. Jørgen Jensen pointerede, at pladsmandens arbejdsopgaver
sorterer under havneudvalget, og at han måtte tage det op med havneudvalget, hvilket
resten af bestyrelsen var enig i.
6. Vikar for pladsmanden under ferie
Elin fortalte, at det sidste år havde fungeret fint, at John (den gamle formand) havde passet
havnekontoret. Jesper fortalte, at der også var daglige praktiske opgaver, der skulle løses,
og anbefalede, at det firma, vi blandt andet bruger til snerydning, og som tilbyder den type
vikarservice, kunne hyres et par timer om dagen til at løse disse opgaver. Jørgen Zeiner
fortalte, at det aldrig havde været nødvendig før, og at frivillige fra forening tidligere havde
klaret opgaven uden problemer. Jan fortalte, at de af foreningens medlemmer, der tidligere
havde udført arbejdet, ikke længere var i stand til dette, og at der ikke var alternative yngre
kræfter, der kunne tage over. Det blev derefter besluttet, at havneudvalget bestemmer,
hvorledes der skal vikarieres for pladsmanden.
7. Området omkring ankeret (foran klubhuset)
Der var kommet et forslag fra et medlem, hvori der står, at arealet omkring ankeret, foran
klubhuset, ser noget trist ud. Det pågældende medlem foreslår derfor, at man planter roser
på arealet, og medlemmet tilføjer, at roser ikke kræver ret megen vedligeholdelse. Efter at
have diskuteret forslaget bliver bestyrelsen enig om at svare medlemmet, at vi synes,
forslaget er godt, men vi har ikke nogen til at passe roserne. Bestyrelsen overvejer i stedet
at plante et træ på arealet.
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Punkt 5. Klubhus og bygninger
Intet under dette punkt

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget
1. Sankt Hans
Jørgen Zeiner fortalte, at han havde det meste på plads omkring arrangementet. Han har
dog et par spørgsmål omkring, hvordan det plejer at være. Efter en kort snak i bestyrelsen
synes alt at være på plads.

Punkt 7. Sejlerskole
1. Duelighedsbeviser
Jan fortalte, at det bliver Dansk Sejlunion, der fremover kommer til at administrere
duelighedsprøverne, og at der allerede er mange tiltag med at rekruttere censorer. Indtil
årets udgang vil censorer godkendt af Søfartsstyrelsen dog stadig kunne fungere ved
prøverne. Jan fortalte yderligere, at der pågår et arbejde med at reformere og stramme op
på blandt andet speedbådskortet. Det bliver fremover de enkelte sejlerskoler, der skal
certificeres til at undervise til duelighedsbevis. SSF har ikke søgt om at blive certificeret
endnu, da Dansk Sejlunion stadig ikke har det hele på plads.

Punkt 8. Ungdom og joller
1. Status i ungdomsafdelingen
Lena fortalte, at det går så stærkt, at vi ikke kan følge med, og det er ved at tage livet af os.
Der er ingen af dem, der sejler, som har nogen erfaring og kan lede de andre. Lena
vurderer, at det kræver mindst fem nye trænere, hvis ikke det hele skal falde på gulvet.
Det blev diskuteret i bestyrelsen, hvem i foreningen man kunne bede om hjælp, og man blev
enige om, at de, der kender nogen potentielle trænere, tager kontakt til vedkommende og
beder om deres hjælp. Lena fortalte yderligere, at de har sommertur om 14 dage, hvis der
ellers er nogen, som melder sig til.

Punkt 9. Kapsejlads
1. Jobbeskrivelse til kapsejladschef
Jan fortalte, at han stadig mangler at få lavet beskrivelsen færdig.

Punkt 10. Motorbåde
Intet under dette punkt

Punkt 11. Miljø og sikkerhed
Kim Andersen har skrevet, at skabet til hjertestarteren er bestilt og muligvis allerede
ankommet til pladsmanden, samt at han har fået nye priser på redningsstigerne.
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Punkt 12. Eventuelt
Intet til referat under dette punkt.

Næste møde: Mandag den 21. august kl. 18:30
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