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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 18. februar 2021 
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, Helle Wriedt og Torben Ryttergaard Nielsen 
(referent) 

Desuden deltog bådsmand Peter Korsbjerg (medl. 393) under punkt 2.a.4 fra 18:30 til 
18:55. 

Afbud: Webredaktør Martin Bregnhøi 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

o Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. januar 2021 

o Referatet blev godkendt. 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen 

a. Vi må stadig ikke benytte vores klublokaler, og deraf er vagtordningen stadig sat ud 

af kraft i øjeblikket. 

b. SSF Kontor åbningstiderne d. 25/2 og 4/3 må aflyses. Vejledning vedrørende 

telefonisk indmeldelse i SSF disse dage vil fremgå af hjemmesiden. 

2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

a. Kbh. Kommune har i januar modtaget vores kommentarer til udkastet til en ny 

brugsaftale, men samtidigt meddelt at processen med at få aftalen godkendt fortsat 

er langvarig.  

3. Ny forpagter af restauranten 

a. Der har været ca. 30 henvendelser fra interesserede forpagtere, og der har været 

afholdt møder med en håndfuld udvalgte ansøgere. 

b. 2 ansøgere har været indkaldt til 2. møde. Flertallet af forhandlingsudvalget peger 

på én ansøger som fremtidig forpagter. Der har været foretaget grundig research 

forud for det sidste møde med begge ansøgere.  

c. Flertallet i bestyrelsen godkendte udvalgets indstilling. Helle W har ikke ønsket at 

tage stilling til valget af forpagter. Der tages kontakt til den udvalgte om 

beslutningen, hvorefter der arbejdes videre med forslag til en forpagtningsaftale. Det 
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betinges, at der stilles et depositum eller en bankgaranti førend aftalen kan træde i 

kraft.  

4. Delebådskoncept, hvor vi under dagsordenspunktet havde indkaldt bådsmand Peter Korsbjerg 

som deltager i mødet. 

a. Peter oplyste, at der i øjeblikket er 26 tilmeldte, og 3-4 på venteliste til introduktion.  

b. Debat om prisniveauet, hvor bådene skal være omkostningsneutrale for foreningen, 

men skal samtidig være med til at sikre nye medlemmer og færdiguddannede fra 

sejlerskolen en adgang til at kunne sejle i SSF indtil de får egen plads i havnen. 

c. Forsikringer, pladsleje, vedligeholdelse, afskrivning m.v. skal indgå som parametre 

for beregning af årsgebyret. En model hvor nye deltagere i konceptet det første år 

kun kan sejle med Blueberry og herefter mod et ekstra gebyr også kan sejle i Tally-

Ho blev foreslået og besluttet, efter et budget viste at det ville give ca. samme 

indtægt til foreningen som den oprindelige model, hvor deltagerne enten sejlede 

med Blueberry eller med Tally-Ho. Der arbejdes videre med et årsgebyr på 

henholdsvis kr. 1.500 for kun Blueberry og kr. 2.000 for begge både.    

d. Fortsætter den store interesse vil der i nær fremtid være brug for endnu en båd i 

delebådskonceptet, således at der eksempelvis i næste sæson vil være 3 både til 

rådighed. 

e. Der skal være økonomi til at vedligeholde bådene på et rimeligt niveau. 

f. Opfordring til at bådsmand, Peter Korsbjerg undersøger, hvilken bådtype, der kan 

være relevant som den evt. 3. båd. 

5. Lynetteholm 

a. Der har været høringsfrist på anlægsloven, hvor der er givet input til Dansk 

Sejlunions høringssvar. Der har fortsat været pressedækning om modstanden mod 

projektet. 

6. Ordinær Generalforsamling 2021 

a. Generalforsamlingen er planlagt til den 21. marts 2021.  

b. Indkaldelse skal ske med mindst 28 dages varsel på hjemmeside. Udfærdigelse af 

dagsorden – Senest på søndag.  

c. Generalforsamlingen forventes dog udsat for senere afholdelse pga. covid-19 

restriktioner. Der vil blive lagt information ud på hjemmesiden om processen. 

7. Godkendelse af rollebeskrivelser 

a. Ungdomsleder 

i. Der arbejdes videre på udkastet. 

b. Sejlerskoleleder 

i. Godkendt. 

c. Klubhus- og havnerepræsentant (Valgt lige år) 

i. Godkendt. 

b. Nye sager 

a. Dansk Sejlunion – Formandsmøde 

i. JL og CBT deltog i online mødet med emner som samarbejde imellem 

klubber, aktiviteter i 2021, havnesystemer, digitalisering, effektiv 

administration, kapsejladsaktiviteter og ungdomsarbejde. Snekkersten har 

200 surfer/foil medlemmer. Stor vilje til at vidensdele til inspiration for andre 

foreninger. 
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Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget 

a. Økonomiudvalget indstiller Årsregnskab 2020 til godkendelse af bestyrelsen.  

b. Økonomiudvalget indstiller pæleprojekt ved den nedlagte bedding til godkendelse af 

bestyrelsen. 

c. Økonomiudvalget har fulgt op på nødvendige reparationer i køkkenet.  

d. Månedlig bankafstemning af drifts- og kortkonto. 

e. Ændringer i kontoplan af regnskabstekniske grunde 

2. Drifts- og likviditetsstatus 

a. Årsfakturering medio januar var på næsten 3,5 Mkr. Det er over 400 kkr. mere end 

faktureringen i januar 2020. 

b. Indbetalingerne kommer planmæssigt, hvorfor foreningens likvide midler er blevet 

fordelt på vores 4 banker. 

c. Fokus på likviditet for hele året men specielt omkring årsskiftet. 

3. Årsregnskab 2020 

a. Påpegning af bestyrelsesansvaret. 

b. Endeligt udkast til Årsregnskab blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen.  

c. Underskrift af årsrapporten m.v. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem underskriver 

digitalt. 

d. Hensættelser i årsregnskabet på kr. 100.000 til renovering af moler m.v. blev 

godkendt af bestyrelsen. 

4. Budget 2021 

a. På næste bestyrelsesmøde vil et opdateret budget blive fremlagt. 

Punkt 4. Fundraising 

1. Intet nyt. 

Punkt 5. Kapsejlads 

1. Intet nyt. 

Punkt 6. Ungdom og joller 

1. Ungdomslederen har deltaget i en slags ’erfagruppemøde’ på Teams arrangeret af Dansk 
Sejlunion, for ungdomsledere fra sejlklubber på Amager og Øresundskysten. Eksempel på 
emner der blev delt, var at trænere bliver betalt kommunalt i Snekkersten.  

2. Det er vanskeligt at skaffe frivillige trænere, da de unge bl.a. prioriterer betalte 
eftermiddagsjobs. Ungdomskontingenterne i SSF er bevidst holdt lave i forhold til nogle andre 
klubber. Der er behov for større fokus på denne del af foreningen, hvor interesserede p.t. ikke 
kan tilbydes plads i foreningen pga. mangel på trænere. Der er også problemer med at få 
hvervet forældre, da SSF har valgt, at alle skal have duelighedsbevis, og derved afskæres 
mange forældre til disse unge i at deltage som hjælpere eksempelvis i gummibåden. Det er 
brug for at få kigget nærmere på ovenstående problematikker i nær fremtid. Jesper foreslog 
afholdelse af et ’idemøde’ for ungdomsafdelingen, så vi kan få forbedret ovenstående. Claus N 
indkalder deltagere fra bestyrelse og Dansk Sejlunions ungdomskonsulent til et møde hurtigst 
muligt. 

Punkt 7. Sejlerskole 

1. Praktisk undervisning i motorbåd 
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a. Der er fundet to nye instruktører til motorbåd, men da de er nye instruktører, skal de 
bruge noget tid til at blive oplært. Det vil derfor sandsynligvis først blive muligt at 
tage duelighedsbevis i motorbåd i 2022. 

2. Godkendelse af nyt medlem af sejlerskoleudvalget 
a. Mikkel Sonne Clifforth (medl. 1523) blev godkendt som nyt medlem af 

Sejlerskoleudvalget. 
3. Undervisningsmateriale 

a. Mads bestiller materiale til de nye sejlerskoleelever fra Dansk Sejlunion herunder 
”Gastebog”. Eleverne betaler ved brug af ”Mobilepay” til foreningen.  

4. Status på skolebåde 
a. Sandblæsning af skolebådene rykkes til udførelse til efteråret på grund af travlhed 

hos sandblæser. 

Punkt 8. Motorbåde 

1. Intet nyt 

Punkt 9. Hjemmesiden 

1. Intet nyt. 

Punkt 10. Havn og plads 

1. Nye fortøjningspæle  

a. Havneudvalget foreslår at nye fortøjningspæle bliver sat ud for den nedlagte 

bedding for at sikre pladser til kommende sæson. Der er indhentet tilbud på 

udførelsen fra 3 firmaer, men det ene valgte ikke at byde på opgaven. Pælene skal 

være klar før opstarten af sæsonen. Forventes iværksat før påske. De nye pladser 

vil blive uddelt som lånepladser i 2021. Bestyrelsen godkendte projektets udførelse. 

2. Projektet med etablering af en flydebro afventer en drøftelse og beslutning på den kommende 

generalforsamling. 

3. Landområdet ved den gamle bedding bliver færdiggjort, når frosten er gået af jorden. 

4. Der blev spurgt ind til om ”prampladsen” på nordre plads skulle nedlægges. Det har 

bestyrelsen ingen planer om. 

 

Punkt 11. Klubhus og bygninger 

1. Status på nyt gulv og andre reparationer 

a. Arbejdet med at lægge nyt linoleumsgulv i Store Sal påbegyndes meget snart med 

fjernelse af det eksisterende gulv og lægning af nyt. 

b. I gulvet bliver der lavet en kompasrose, som er besluttet på et tidligere 

bestyrelsesmøde. 

c. Eltavlen i fyrrummet er gennemgået, og fundet OK. Der er ryddet op i ulovlig 

elinstallationer i køkkenet, og defekte stikkontakter bliver ligeledes udskiftet. 

d. Belysningen i Store Sal og Pejsesal trænger ligeledes til en udskiftning. Det 

undersøges nærmere. 

Punkt 12. Miljø og sikkerhed 

1. Vagtmandsordning 
a. Ordningen blev debatteret. Den er indtil videre suspenderet pga. covid-19 

restriktioner, og der tages på næste bestyrelsesmøde beslutning om, hvordan vi 
håndterer de manglende gåede vagter. 
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Punkt 13. Arrangementer 

1. Arrangementerne er hårdt ramt i denne Coronatid.  

2. Standerhejsning vil blive afholdt, og der tages stilling til afviklingsformen senere. 

Punkt 14. Eventuelt 

 

Kommende møder: 

18-03-2021 kl. 18:30 som fysisk møde eller på Microsoft Teams afhængigt af Coronasituationen 

 

 

 

 

 


