
Referat	  af	  	  
Bestyrelsesmøde	  
	  
Mandag	  den	  27.	  april	  2015.	  
	  
Til	  stede:	  John	  Jacobsen,	  Jørgen	  Valdsgaard,	  Tom	  Høst,	  Jesper	  Lorents,	  Lena	  Skov	  Andersen	  og	  Britt	  Bødtker	  
(ref).	  
	  
Afbud	  fra:	  Jan	  Lauridsen,	  Elin	  Brinkland,	  Svend	  Erik	  Sokkelund,	  Kim	  Andersen	  og	  Sten	  Lykkebo.	  
	  
Punkt	  1.	  	  Protokol:	  
Følgende	  sager	  blev	  behandlet:	  
	  
• Formanden	  orienterede	  om	  den	  verserende	  sag	  vedrørende	  båden	  på	  Søndre	  plads,	  som	  er	  blevet	  

efterladt	  på	  foreningens	  område.	  John	  har	  deltaget	  i	  møde	  i	  byretten	  for	  SSF	  og	  afgørelsen	  i	  tvisten	  
ventes	  at	  foreligge	  d.	  4.	  juni.	  Alt	  efter	  udfaldet	  kan	  sagen	  gå	  videre	  til	  fogedretten.	  

	  
• Joan	  Høst	  er	  blevet	  ansat	  som	  hjælp	  på	  kontoret	  enkelte	  timer	  om	  ugen.	  Der	  er	  tale	  om	  ulønnet	  

virksomhedspraktik	  i	  en	  foreløbig	  periode	  på	  2	  måneder.	  Joan	  vil	  primært	  bistå	  med	  oprydning	  på	  
kontoret	  i	  samarbejde	  med	  de	  enkelte	  udvalg.	  

	  
• Det	  overvejes	  stadig	  at	  skifte	  energileverandør.	  	  	  	  
	  
• Formanden	  efterlyser	  medlemslister,	  som	  indeholder	  indmeldelsesdato,	  medlemsnummer,	  adresse,	  

tlf.nr.	  og	  emailadresse.	  Dette	  for	  hurtigt	  og	  nemt	  at	  kunne	  komme	  i	  kontakt	  med	  de	  enkelte	  
medlemmer.	  

• Vi	  har	  et	  teknisk	  problem,	  idet	  vi	  ikke	  umiddelbart	  kan	  trække	  oplysningerne	  ud	  af	  vores	  system	  på	  
samme	  ark,	  men	  ved	  at	  sammenholde	  forskellige	  lister,	  får	  vi	  de	  nødvendige	  oplysninger.	  	  	  	  

	  
	  	  	  
Punkt	  2.	  	  Økonomi:	  
Budgettet	  holder,	  der	  er	  ingen	  overskridelser	  af	  betydning	  indtil	  videre.	  
	  
Punkt	  3.	  	  Havn	  og	  plads:	  
Som	  tidligere	  nævnt	  er	  vore	  toiletter	  på	  pladserne	  i	  elendig	  forfatning.	  
Der	  forelå	  en	  liste	  udarbejdet	  af	  Lillian	  Green,	  hvor	  de	  mest	  nødvendige	  tiltag	  er	  opregnet,	  således	  at	  
klubhusets	  udvendige	  toiletter	  vil	  fremstå	  mere	  indbydende.	  John	  snakker	  med	  pladsmanden	  i	  den	  
forbindelse.	  Det	  vil	  være	  ønskeligt	  med	  en	  overordnet	  plan.	  	  Der	  indhentes	  tilbud	  på	  afslibning	  af	  
terrazzogulvet,	  samt	  hvad	  der	  i	  øvrigt	  måtte	  kræves	  håndværkerbistand	  til.	  De	  øvrige	  toiletter	  på	  pladserne	  
bliver	  i	  første	  omgang	  gjort	  hovedrent,	  og	  toiletsæder	  samt	  bruseforhæng	  udskiftes.	  	  	  
	  
Jesper	  påpegede,	  at	  indgangspartiet	  i	  klubhuset	  mangler	  at	  blive	  helt	  færdiggjort,	  idet	  der	  endnu	  resterer	  
det	  sidste	  malerarbejde	  udenfor.	  John	  tager	  kontakt	  til	  pladsmanden.	  
	  
Forslag	  til	  nye	  skilte	  blev	  fremlagt	  af	  havneudvalget.	  Der	  udarbejdes	  et	  nyt,	  stort	  skilt	  ved	  indsejlingen	  med	  
informationer	  til	  vore	  gæstesejlere,	  hvor	  der	  henstilles	  til,	  at	  man	  respekterer	  pladsernes	  bredde,	  og	  
således	  ikke	  maser	  sig	  ind	  mellem	  pælene.	  Endvidere	  oplyses	  om	  betaling	  af	  havnepenge.	  	  	  
	  
Ligeledes	  vil	  informationstavler	  med	  ny,	  fin	  grafik,	  som	  viser	  foreningens	  område	  m.	  m.	  blive	  placeret	  ved	  
SSF`s	  indgang,	  på	  Midtermolen	  samt	  Søndre-‐	  og	  Nordre	  mole.	  	  



	  
Bænkene,	  hvor	  røgerlauget	  har	  til	  huse,	  er	  rådne.	  Havneudvalget	  kigger	  på	  sagen	  m.h.p.	  at	  finde	  en	  
prisbillig	  løsning.	  
	  
Punkt	  4.	  	  Klubhus:	  
Tagetagen	  i	  klubhuset	  er	  ufremkommelig	  og	  trænger	  til	  at	  blive	  ryddet	  op.	  Vi	  checker	  op	  på	  lejeforholdet	  
med	  forpagter.	  
	  
Punkt	  5.	  	  Aktivitetsudvalg:	  
Jørgen	  oplyser,	  at	  pinsearrangementet	  er	  blevet	  afviklet	  på	  bedste	  måde.	  Nu	  er	  det	  Sankt	  Hans,	  som	  står	  
for	  døren.	  Der	  vil	  som	  sædvanlig	  være	  bål	  på	  vandet	  ud	  for	  foreningens	  område,	  og	  juniorafdelingen	  
tænder	  op	  i	  den	  store	  grill	  kl.	  18.	  
	  
Punkt	  6.	  	  Sejlerskole:	  
Intet	  under	  dette	  punkt.	  
	  	  
Punkt	  7.	  Ungdom	  og	  joller:	  
Lena	  oplyser,	  at	  den	  ene	  yngling	  er	  kommet	  i	  vandet	  og	  er	  sejlklar.	  Der	  er	  imidlertid	  problemer	  med	  den	  
anden	  yngling,	  som	  skaller	  i	  bunden	  og	  desuden	  har	  en	  skade	  på	  kølen.	  Ungdomsafdelingen	  er	  i	  gang	  med	  
at	  sætte	  den	  i	  stand,	  således	  at	  vi	  kan	  have	  to	  både	  i	  sejlklar	  stand	  til	  sæsonen,	  men	  det	  tager	  tid	  og	  
kræfter.	  Den	  sidste	  yngling	  er	  skadet,	  og	  det	  vurderes	  at	  være	  for	  dyrt	  med	  en	  reparation.	  
	  
Der	  er	  i	  det	  hele	  taget	  en	  del	  udfordringer	  i	  ungdomsafdelingen,	  og	  det	  overvejes	  at	  holde	  et	  seminar,	  når	  
sejlsæsonen	  er	  forbi	  med	  emnet:	  Hvad	  vil	  vi	  med	  ungdomsafdelingen?	  Endvidere	  er	  mange	  af	  jollerne	  i	  
dårlig	  stand,	  og	  der	  er	  forskellige	  problemer	  med	  følgebådene,	  så	  Lena	  har	  været	  nødt	  til	  at	  låne	  en	  
andetsteds	  for	  at	  kunne	  gennemføre	  sejladserne	  i	  pinsen.	  
	  
Pinsearrangementet	  har	  været	  en	  succes,	  dog	  med	  mindre	  fremmøde	  end	  vanligt,	  hvorfor	  andre	  ideer	  
overvejes.	  
	  
Punkt	  8.	  	  Kapsejlads:	  
Intet	  nyt.	  
	  
Punkt	  9.	  Motorbåde	  og	  sikkerhed:	  
Stadig	  usikkerhed	  om	  hjertestarterkurserne.	  
	  
Punkt	  10.	  	  Eventuelt:	  
Det	  oplyses,	  at	  der	  bliver	  rundvisning	  på	  SSF´s	  	  område	  ved	  Claus	  Rønnov	  d.	  !.	  sept.	  Kl.	  18.	  Her	  vises	  rundt	  i	  
foreningens	  krinkelkroge,	  og	  Claus	  giver	  et	  billede	  af	  det	  alsidige	  liv	  på	  pladserne.	  Arrangementet	  er	  
tiltænkt	  nye	  medlemmer,	  men	  alle	  er	  naturligvis	  velkommen.	  
	  
Der	  er	  indført	  et	  nyt	  system	  til	  lånepladserne.	  Der	  vil	  nu	  stå	  L	  og	  pladsnummer	  på	  årsmærket,	  hvis	  man	  ikke	  
har	  fast	  plads	  i	  havnen,	  men	  på	  både,	  som	  ligger	  til	  dagbetaling,	  vil	  der	  stå	  A	  og	  medlemsnummer.	  	  
	  
Næste	  møde:	  29-‐6-‐2015	  kl.	  18.30.	  
	  


