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Referat af SSF  

Version: 4. februar 2018 
Bestyrelsesmøde  
 
Mandag den 15. januar 2018 
 
Til stede:  
Jørgen Erik Jensen, Jan Lauridsen, Jesper Lorents, Lena Skov Andersen, Claus Brask 
Thomsen, Elin Brinkland, Tom Høst, Per Østergaard 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 fra bestyrelsesmødet den 18. december (version 7. januar) blev godkendt uden 
kommentarer. 

 
 
Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 
 
1. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer 

Emnet blev drøftet, og bestyrelsen arbejder videre med at finde seriøse kandidater. 
 
b. Nye sager 
 

1. Nattevagt under graviditet. 
Formanden har fået en henvendelse fra et medlem, der har fysiske komplikationer under sin 
graviditet. Hun har i den forbindelse bedt om fritagelse for at gå sine nattevagter. 
Bestyrelsen bakkede op om formandens indstilling til, at det pågældende medlem af 
helbredsmæssige årsager kan fritages for nattevagten i vintersæsonen 2017 – 2018. 
 

2. Kapsejladsuddannelse 
Dansk Sejlunion (DS) tilbyder kurser indenfor kapsejlads (baneleder, dommerkursus etc.). 
For at fremme kapsejladsmiljøet i SSF blev man i bestyrelsen enig om at tilbyde 
interesserede medlemmer, at de kunne deltage i disse kurser og få deres udgifter dækket af 
SSF. Tilbuddet annonceres på hjemmesiden. 
 

3. Deltagelse i DS-generalforsamling   
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 17. marts i Svendborg. Claus (og muligvis Jesper) 
deltager for SSF. 
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Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget 2017
Året er ikke afsluttet endnu, men regnskabet indeholder ikke nogen overraskelser. 
Bestyrelsen besluttede at det forventede overskud hensættes til den planlagte reparation af 
molerne, herunder servicekajen og slæbestedet, samt at et beløb (30.000 kr.) hensættes til 
ungdomsfartøjsfonden med henblik på reparation af "Hopla" og 25.000 kr hensættes til 100 
års jubilæumsfonden 

2. Årsfakturering af kontingenter, pladslejer, skurafgifter, m.m.
Kontingenter, pladslejer og skurafgifter blev faktureret sidste fredag. Indtægten bliver lidt 
højere i år, da man har fundet ud af, at skurafgifterne ikke er momspligtige, og hele afgiften 
dermed går til SSF. 

3. Budget 2018
Claus er i gang, men mangler stadig nogle tal fra 2017. Der er også lidt usikkerhed omkring 
vores husleje og F.O.S. tilskuddet fra kommunen. I budgettet sættes der blandt andet penge 
af til projekter på havnen og evt. en ny motor til ”Bollen”.  

4. Forslag om udsendelse af SSF-bladet og Sejlsport fra DS til alle
ungdomsmedlemmer

Claus gjorde opmærksom på, at søskende i ungdomsafdelingen kun får tilsendt et fælles 
eksemplar af SSF-bladet, og at de burde få hver deres. Man blev i bestyrelsen enig om at 
ændre dette, således at søskende får hver deres blad.    

5. SSF medlemskaber og kontingenter 2018
De forskellige medlemskaber og kontingenter blev drøftet i bestyrelsen. 

Punkt 4. Havn og plads 

1. Godkendelse af tilbud på reparation af servicekajen og igangsætning af
arbejdet

I havneudvalget synes man, at det første tilbud, man havde fået på reparation af 
servicekajen, var lidt dyrt. Så havneudvalget indhentede et tilbud fra en anden leverandør 
(som vi tidligere har haft gode erfaringer med). Den nye leverandør kunne lave det samme 
arbejde for 2/3 af prisen og kan begynde arbejdet om syv uger. Arbejdet vil herefter tage tre 
uger. Mens arbejdet pågår, vil det være lidt mere besværligt at sætte både i vandet, men det 
vil være muligt.  
Man var enig i bestyrelsen om at godkende tilbuddet og at sætte arbejdet i gang, og at det 
er vigtigt, at medlemmerne informeres. 

Punkt 5. Klubhus og bygninger 

1. Nyt fra Klubhusudvalget
Den nye kontrakt med forpagteren er trådt i kraft. Claus og Tom har lavet en standard-
dagsorden, der skal bruges på de månedlige opfølgningsmøder. De nye regler om betaling 
af lokaleleje for medlemmer skal meldes ud på hjemmesiden. Jørgen laver en tekst.   
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Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget 

1. Nyt fra festudvalget
De mange planlagte aktiviteter forløber fint. Birgitte mangler en til at hjælpe ved bankospillet. 
Der søges efter en hjælper via hjemmesiden. 

2. Indlæg til næste nummer af bladet. Afklaring af hvem skriver hvad
Det blev afklaret, at Per skriver om festudvalgets aktiviteter, og at Vild-med-Vand udvalget 
skriver et selvstændigt indlæg.  

3. Drøftelse af foreningsdag den 13. maj. Indhold og planlægning
Der er nedsat et udvalg, der foreløbig består af Heidi Jørgensen, Jesper og Jan med Jesper 
som formand. Jesper prøver at supplere udvalget og indkalder til et møde 1. februar. 
Jesper skriver også et indlæg til bladet. 

Punkt 7. Sejlerskole 

1. Nyt fra sejlerskolen
Tilmelding til praktisk sejlads er begyndt. Vi får en del henvendelser udefra, men må forklare 
dem, at selvom man melder sig ind, er der kun pladser i motorbåd. I sejlbåd bliver alle 
pladser i praksis fyldt op af dem, der har gået til navigationsundervisning i efteråret.  

Punkt 8. Ungdom og joller 

1. Nyt fra ungdomsafdelingen
Der er vintertur her sidst i januar, hvis der er nogen, som tilmelder sig. Ellers står den på 
opstart af den nye sæson. Der skal laves en ny driftsaftale med Københavns Kommune 
vedr. DMU. Jørgen deltager i arbejdsgruppen som repræsentant for SSF. 

Punkt 9. Kapsejlads 

1. VM 2018 i Aarhus
Der søges efter frivillige, som kan hjælpe til ved arrangementet. Vi bringer beskeden videre 
på hjemmesiden.   

Punkt 10. Motorbåde 

Intet under dette punkt. 

Punkt 11. Miljø og sikkerhed 

Intet under dette punkt. 

Punkt 12. Eventuelt 

Intet til referat under dette punkt 
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Næste møde: Mandag den 19. februar kl. 18:30 




