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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 17. december 2020 
Mødetid: 18:30 - 21:30 
 
Mødet blev holdt som et online møde via Microsoft Teams. 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Claus Nygaard, Tom Høst, Jesper Lorents, Mads Kjems 
Dyring, Per Østergaard, Michael Svensson og Torben Ryttergaard Nielsen (referent) 

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi i en del af mødet. 

Afbud: Helle Schougaard Wriedt 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Dagsorden blev godkendt med tilføjelser. 

2. Referat af bestyrelsesmødet den 19. november 2020 blev godkendt. 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 
1. Coronasituationen 

a. Vi følger fortsat de anbefalinger, der kommer fra myndighederne og Dansk 

Sejlunion. 

b. Havnekontoret lukkes ned foreløbig frem til og med den 2. januar 2021, og vil evt. 

blive forlænget afhængig af Coronasituationen. 

2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

a. Intet nyt siden sidste møde. 

3. Ny forpagter af restauranten 

a. En Valuar har gennemgået lokalerne. 

b. Der skal laves mindre kontraktuelle justeringen i forhold til den gamle kontrakt. 

c. Ny forpagter forventes ikke at starte op førend tidligst 1. april 2021. 

d. Der skal forinden ny forpagter starter op ske renovering af gulvet i salen. 

e. Det tidligere forpagterkontor beholdes af SSF til fremme af bedre mulighed for 

mødeafviklinger.  

b. Nye sager 
1. Blueberry/Tally-Ho delebådskoncept og årsgebyrstruktur 

a. Der har været afholdt møde blandt delebådsmedlemmerne, hvor følgende har været 

drøftet: 

i. Ønske om at deltagerne vil kunne sejle med begge både. 
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ii. Prissætningen ønskes forenklet. Godkendt oplæg om et årsgebyr på kr. 

1500 for Blueberry og kr. 2000-2500 for begge både. Et budget skal 

fastlægge niveauet 

iii. Årsgebyret skal som hidtil blot dække omkostningerne, som er forbundet 

med bådene.  

iv. Reglementet for brug af bådene blev debatteret. Der var ikke flertal for et 

regnskab de selv forvalter, men det skal fungere på samme måde som 

øvrige udvalg. 

b. Der arbejdes videre i forhold til ovenstående punkter med henblik på endelig 

beslutning i bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. Kommentarer fremsættes 

forinden næste bestyrelsesmøde. 

 

2. Lynetteholm 

a. SSF har tilsluttet sig udtalelse fra udvalget vedrørende projektet med Lynetteholm. 

b. Der er generel modstand mod projektets nuværende form, der bl.a. vil medføre 

væsentlige gener med et væsentligt smallere sejlløb, hvor der også er 

krydstogttrafik. 

c. Bestyrelsen vil sende et høringssvar til By & Havn 

 

3. Rollebeskrivelser for bestyrelsesmedlemmerne færdiggøres efter nærmere plan: 

a. Færdiggørelse til fremlæggelse og godkendelse den 21. januar 2021 

i. Ungdomsleder 

ii. Sejlerskoleleder 

iii. Økonomiansvarlig 

iv. Klubhus- og havnerepræsentant (Valgt lige år) 

b. Færdiggørelse til fremlæggelse og godkendelse den 18. februar 2021 

i. Formand 

ii. Næstformand 

iii. Klubhus- og havnerepræsentant (Valgt ulige år) 

Punkt 3. Økonomi og administration 
1. Information fra økonomiudvalget 

a. Der er en stram likviditet, og flere igangsatte projekter i indeværende år påvirker 

likviditeten primo 2021. 

b. Det blev besluttet at hensætte 25.000 kr. af det forventede overskud til 100 

årsjubilæet og det resterende overskud hensættes til de fremtidige 

molerenoveringer efter nærmere beslutning. 

c. Det blev besluttet at Bollen skal nedskrives fra kr. 57.000 til kr. 1 i regnskabet.  

d. 1. udkast til budget for 2021 er udarbejdet, og blev kort gennemgået. Havn & plads 

har forventede store projekter. Kapsejlads har også brug for større økonomi på 

grund af større aktivitet og dermed mange arrangementer. 

2. Drifts- og likviditetsstatus: 

a. Formanden henviste til et fremsendt link! 

b. Driftsresultatet viser et overskud for indeværende år. 

i. Der har været flere indtægter end budgetteret på trods af mistede 

forpagtningsindtægter. 
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ii. Flere omkostninger i Havn & Plads 

iii. Stort set alle andre udvalg har brugt færre penge end budgetteret bl.a. pga. 

lavere aktivitet (covid-19 restriktioner) 

c. Likviditetsstatus: 

i. 459.000 i banken 

ii. 441.000 i udgifter frem til 20. januar. 

iii. Forventet tilskud fra Kbh. Kommune på ca. 160.000 forventes udbetalt 

medio januar 

iv. Årsopkrævning (kontingenter, pladslejer m.v.) faktureres til betaling 1. 

februar 

v. Forslag om at opbygge en buffer til uforudsete udgifter, således at 

likviditeten ikke som i år kommer under så stort pres omkring årsskiftet. 

Punkt 4. Havn og plads: 
1. Projektet ved den nedlagte bedding forløber planmæssigt, hvor de store arbejder er afsluttet. 

Der vil være nogle mindre arbejder, bl.a. pålægning af rullegræs, som igangsættes efter 1. 
februar 2021.  

2. Foreningsdag 2021 planlægges til afvikling i maj såfremt Coronasituationen tillader dette. 
3. Der har været afholdt 1. møde i det nye Havneudvalg. 
4. Et større antal bådejere har fået henvendelse fra havneudvalget om at ”bringe bådene i 

lystfartøjsmæssig stand”. Der vil ske opfølgning i løbet af foråret. Der vil fremover være større 
fokus på dette fra udvalgets side.  

Punkt 5. Klubhus og bygninger: 
1. El-gennemgang af klubhus 

a. Der skal laves en gennemgang af elinstallationerne i køkkenet af en aut. elektriker 

før en ny forpagter overtager køkkenet.   

2. Nyt gulv i den Store Sal 

a. Gulvet i den klubhusets Store Sal er meget slidt, og planlægges udskiftet med 

linoleum, der er både slidstærkt, vedligeholdelsesmæssigt og rengøringsvenligt 

bedre end et trægulv. Der er mange muligheder med hensyn til farver og stilvalg.  

Gulvprojektet skal være færdiggjort forinden ny forpagter tiltræder. 

Punkt 6. Miljø og sikkerhed 
1. Status på redningsstiger 

a. Vi har ansøgt om 6 redningsstiger hos TrygFonden, og vi har indtil nu fået bevilget 2 

nye til foreningen, som leveres maj 2021. Det overvejes om indkøb af yderligere 1 

redningsstige til opsætning i 2021, hvortil der skal hensættes økonomi. Der vil blive 

ansøgt næste år hos TrygFonden om yderligere redningsstiger.  

Punkt 7. Arrangementer 

1. Kalender for arrangementer og ekstra aktiviteter 2020 og 2021 
a. Det er vigtigt at alle ansvarlige for en aktivitet løbende opdaterer dokumenterne i 

’Dropbox\SSF Administration\Årshjul_Kalendere’ når der er ændringer til 
arrangementerne 

2. Vild med Vand – Havnens Dag 
a. Der er ikke planlagt med en specifik dato for afholdelse på nuværende tidspunkt, 

men ønskes afholdt i 2021. Der er ikke længere tilskud til arrangementet. Vi skal i 
andre sammenhænge huske, at gøre reklame for Vild med Vand. Det er vigtigt med 
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en koordinering med naboklubberne. Der kan evt. søges midler fra Amager 
Lokaludvalg Øst  

3. Bankospil 
a. Bankospillet den 31. januar aflyses pga. covid-19 restriktionerne. 

Punkt 8. Fundraising 

1. Formanden opfordrede til at alle får kigget på evt. muligheder til at skaffe sponsorater til 
foreningen.  

Punkt 9. Kapsejlads 
1. Dans Sejlunions Regelkursus, der skal afholdes hos SSF, er udsat til afholdelse i marts/april. 

Punkt 10. Ungdom og joller 

1. SSF som ’YOUNGSTERS testklub’ 

a. SSF arbejder på at blive ” YOUNGSTERS testklub”. Claus Nygaard er vores 

kontaktmand til Sejlsportsligaen i den forbindelse. 

2. Re-certificering af ungdomsafdelingen 

a. Dansk Sejlunion har fornyet vores certificering som ”Ungdomsvenlig sejlklub” efter 

ansøgning. 

Punkt 11. Sejlerskole 
1. Intet at referere. 

Punkt 12. Motorbåde 

1. Godkendelse af nyt medlem af Motorbådsudvalget 
a. Følgende medlem blev godkendt af bestyrelsen: 

i. Niels Boye Petersen (1995) 

Punkt 13. Hjemmeside 

1. Intet at referere. 

Punkt 14. Eventuelt 
 

Kommende møder: 

21-01-2021 kl. 18:30 på Microsoft Teams 

18-02-2021 kl. 18:30 som fysisk møde eller på Microsoft Teams afhængigt af Coronasituationen 

 

 

 

 

 


