Referat af SSF
Bestyrelsesmøde
Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 18:30-21:00
Til stede: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Tom Høst, Jesper Lorents, Lena Skov Andersen,
Jan Lauridsen, Kim Andersen og Britt Bødtker (ref.)
Afbud fra: Jørgen Valdsgaard og Elin Brinkland.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat.
Der blev tilføjet punktet: ”Valg af næstformand” til dagsordenen.
Referat af bestyrelsesmødet d. 26. september blev godkendt.

Punkt 2. Valg af næstformand.
Tom Høst har valgt at træde tilbage som næstformand og ønsker i stedet at hellige sig sine øvrige opgaver i
foreningen. Claus Brask Thomsen blev valgt til ny næstformand.

Punkt 3. Løbende sager ved formanden.
Opfølgning på igangværende sager:
1.
Liste over udvalg og medlemmer til godkendelse iht. vedtægter.
Listen over foreningens faste vedtægtsbestemte udvalg samt midlertidige udvalg blev endeligt
godkendt. Det vil være fast praksis fremover, at bestyrelsen godkender alle udvalg på
førstkommende møde efter generalforsamlingen.
En liste med navne på de faste udvalg vil blive lagt ud på hjemmesiden.
2.
Stiger på midtermolen.
De nye redningsstiger på midtermolen er endnu ikke monteret. Der bruges frivillig arbejdskraft til
at udføre opgaven, og beslagene til opsætning af stigerne er endnu ikke færdige. Målet er, at
stigerne er klar til foråret. Midtermolen benyttes alligevel ikke i vintersæsonen, da den bliver
spærret af af sikkerhedshensyn.
3.
Godkendelse af regler for brug af fritidshuset.
Et forslag til retningslinjer for brug af Fritidshuset blev fremlagt. Det er tanken, at huset skal bruges
som et foreningshus, hvor der kan afholdes forskellige arrangementer for
medlemmer/interessegrupper. Det vil ikke være muligt at afholde private arrangementer. Huset er
fast reserveret til seniormøder o. a. Det er pladsmanden, som justerer temperaturen og fører tilsyn
med huset.

Forslaget blev godkendt, og reglerne vil blive hængt op i Fritidshuset, hvor der også hænger en
kalender til reservering. Reglerne vil endvidere blive lagt ud på hjemmesiden.
Nye sager:
1. Formandens ansvar og pligter.
I forbindelse med ansvarsfordelingen i bestyrelsen blev oplægget til ”Opgaver og roller for
formand i SSF” godkendt med enkelte rettelser.
2. Opfølgning på medlemsmødet.
Bestyrelsen er glad for de mange gode forslag, der kom frem på medlemsmødet. Det årlige
møde er et vigtigt forum for kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne. Der var
en god debat og mange ideer at arbejde med fremover. Nogle af ideerne er allerede iværksat
og andre vil indgå i de videre overvejelser.
Jørgen lægger idelisten op på hjemmesiden med en beskrivelse af de enkelte tiltag.
3. Episode med politi i havnen.
I forbindelse med en politiaktion på pladsen blev to af vore medlemmer fejlagtigt antaget for at
være mulige biltyve. Sagen udviklede sig ubehageligt, idet politiets metoder virkede unødigt
hårdhændede over for de pågældende. Formanden retter henvendelse til politiet for at få en
forklaring på episoden.

Punkt 4. Økonomi og administration.
1.
Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget.
Generelt ser regnskabet fint ud. Det har endnu ikke været muligt at holde det planlagte
møde i økonomiudvalget. Tom, Claus, Elin og Jørgen vil udarbejde en oversigt, som letter
kassererens arbejde og skaber større overskuelighed.
Det er også hensigten, at hvert udvalg får sit eget budget med tiden.

Punkt 5. Havn og plads.
1. Betalingsautomat.
Vores betalingsautomat fungerer rigtig godt. Vi har haft mange gæstesejlere i år, og det er
for de fleste efterhånden kutyme at finde en automat for betaling af havneafgift, når en havn
anløbes.
2. Medlemmer uden fast plads.
Det er for vanskeligt at gennemskue proceduren for medlemmer uden fast plads, når der
skal betale havneafgift, og det resulterer i ”huller” i betalingen. Havneudvalget udarbejder
en skrivelse med bedre oplysning for at løse problemerne.
3. Status på efterladt båd.
Der har været møde med fogeden angående den efterladte båd. Sagen forventes snart
afsluttet.

Punkt. 6. Klubhus og bygninger.
1. Nye toiletter.
Jesper oplyste, at aftalen om opførelsen af de nye toiletbygninger er endeligt faldet på plads.
2. Rengøring af udvendige toiletter.
De udvendige toiletter bliver kun rengjort en gang ugentligt i vinterperioden. Jørgen tager
kontakt til Gert for en justering af aftalen, så det bliver to gange om ugen i stedet.
3. Skabsplads.
Der er ønske om et separat skab til opbevaring af foreningens flag. Det overlades til
klubhusudvalget at finde en fornuftig fordeling af skabspladsen.

Punkt 7. Aktivitetsudvalget.
1.
Standernedhaling.
I forbindelse med den nyligt afholdte standernedhalingsfest havde flere medlemmer ikke fået
forståelsen af, at de var inviteret, og hvad dette helt konkret indebar. Fremover skal det
fremgå mere tydeligt, hvad man er inviteret til, så vi er sikre på, at misforståelser undgås.

Punkt 8. Sejlerskole.
Intet under dette punkt.

Punkt 9. Ungdom og joller.
1. Indkøbsplaner.
Der skal indkøbes ”nye” optimistjoller til ungdomsafdelingen. Der er planer om at deltage i
kapsejladser i den kommende sæson, og de eksisterende joller er i for dårlig stand. Det er bl.a.
midlerne, som kommer ind fra sponsortavlerne ved indgangen, som financierer købet. Det er
brugte joller, der vil blive indkøbt, og det vil også være nødvendigt at budgettere med indkøb
af nye sejl til næste år.
2. Skole/hjem samarbejdet.
Lena har sammen med Aske, Kåre og Søren arbejdet på et projekt under Dansk Sejlunion, hvor
en 6. klasse fra en københavnsk skole har deltaget i aktiviteter på vandet. Undervisningen har
fundet sted de fleste tirsdage i sensommeren, og der blev sejlet på surfbrædder.
3. Tirsdagssejlads.
I ungdomsafdelingen ville de gerne ha´ vidst, at der har været kapsejladser om tirsdagen hen
over sommeren, idet der havde været interesse for at deltage. Tirsdagssejladserne fortsætter i
den kommende sæson.
4. Sponsorer.
Der er planer om at afholde et forældremøde. Håbet er at kunne involvere forældrene i
sponsorarbejdet.

5.Vintertræning.
Det overvejes at etablere et samarbejde med europasejlere om vintertræning for
ungdomssejlerne. SSF har kun en enkelt europajolle, men en mulighed er at låne både af andre
klubber. Vintertræningen ses som værdifuld læring for vore egne ungdomstrænere og som
inspiration for afdelingen i det hele taget. Lena arbejder videre med mulighederne.

Punkt 10. Kapsejlads.
1. Sejlsportsliga.
Det er stadig muligt at tilmelde klubben til deltagelse i sejlsportsligaen 2017. Der betales et
gebyr på 12.000 kr. årligt for deltagelse i stævnerne pr. hold. Et kapsejladshold er på fire
personer.
Vi har endnu ingen udtagelsesprocedure i foreningen eller en strategi for deltagelse i
kapsejladser, men en række medlemmer har vist stor interesse for projektet, så der var
enighed om at starte op. Jan indkalder til møde for de interesserede. Kravet fra foreningens
side vil for nuværende være, at man er A-medlem af SSF eller ungdomssejler, samt at man
binder sig til at stille med hold til deltagelse i sæsonen.

Punkt 11. Motorbåde.
1. Fiskekonkurrence.
Kim oplyste, at fiskekonkurrencen var en stor succes med godt vejr og deltagelse af 16 både.
Denne gang var deltagerne delt op, således at trolleybådene var adskilt fra andre. Sejladsen var
endvidere afkortet med to timer i forhold til tidligere, til alles tilfredshed.

Punkt 12. Miljø og sikkerhed.
1. Farlig sti.
Kim rejste problematikken om den manglende sikkerhed i forhold til institutionen Amager
Strand ved færdsel på nordre plads. Der er mange børn og forældre hver dag, der går og cykler
forbi pladsen, hvor både søsættes og tages op. Mulighederne for en afhjælpning af problemet
overvejes til næste gang, hvor punktet atter behandles.

Punkt 12. Eventuelt.
Intet under dette punkt.

Næste møde mandag d. 28. november kl. 18.30

