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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 17. juni 2021 
Mødetid: 18:30 - 21:30 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Claus Nygaard, Helle Schougaard Wriedt, Jesper Lorents, Per 
Østergaard, Tom Høst og Michael Svensson (referent) 

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi 

Afbud: Mads Kjems Dyring og Torben Ryttergaard Nielsen 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 20. maj 2021 

Referatet blev godkendt 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen 

Klublokaler kan nu benyttes, men man skal have Coronapas for at benytte lokalerne, og der skal stadig 

laves daglige stikprøver med kontrol af Coronapas. Dette skal Havnechefen stå for. Regler mht. 

afstand, m2 og brug af håndsprit gælder stadig. Så vi åbner for brug af foreningslokaler. Der opsættes 

nye skilte, der tillader brug mod gyldigt Coronapas. 

2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Møde planlagt i sidste uge blev udskudt til næste uge (uge 25) da Kbh. Kommune ikke var klar. 

3. Generalforsamling 2021 

Alt anses at være klart. Lokaler, AV-udstyr, jubilæumsnåle, budget 2022, dirigent, stemmesedler m.v.  

Jesper laver skilt til indgang, hvoraf det fremgår, at der skal forevises Coronapas ved indcheckning. 

4. Pladsmand 

Pladsmandens ansættelsesvilkår blev diskuteret. Det blev besluttet at de fortsætter uændret. 

b. Nye sager  

1. Dansk Søredningsselskab (samarbejde, donation) 

Selskabet ønsker evt. en anden placering end nuværende, da transporttid ved indsats er for lang. Her 

er SSF mere oplagt, og de har derfor bedt om en uforpligtende holdning fra os til en placering af en RIB 

og 2 ”containere” til udstyr og kontor, eventuelt på sigt. Båden er ude at sejle 260 dage årligt, og 

skole/undervisning kunne indgå. 

Økonomi: De beder SSF om et oplæg 
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Bestyrelsen er positiv overfor det, der ses dog en udfordring med pladsen. Der var enighed om der skal 

være en betaling for brug af plads på land og i vandet, samt at en evt. beslutning kan foretages af 

bestyrelsen. 

Det besluttedes at SSF donerer kr. 1.000 til Søredningsselskabet ifm. arrangementet ’Øresund 

sammen – Hver for sig’ i lighed med hvad en række andre klubber har gjort. 

2. Forespørgsel fra Sportskollektivet om plads til en RIB 

Kollektivet hører hjemme på Frederiksberg og laver forskellige aktiviteter på vandet, primært ud for 

Amager Strand. De har via Nordeas kystpulje fået et tilskud på kr. 250.000, som de har købt en RIB for, 

der kan understøtte deres aktiviteter. De ønsker at bruge SSF’s faciliteter til placering af en trailer med 

RIB’en på og den skal i så fald sættes i vandet med kranen. De ønsker egentlig at flytte til Amager 

Strandpark, men har p.t. ikke fået plads. 

Forespørgslen blev indgående drøftet af bestyrelsen, der dog kunne se en del problemer med 

arrangementet og derfor var negativ over for forespørgslen. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget 

a. Bankforbindelse  

Fra næste uge overgår vi til Spar Nords systemer pga. deres opkøb af BankNordik. Vi beholder 

samme reg.nr. og kontonummer på vores konti. Spar Nord vil fremover være SSF’s primære bank 

forbindelse.  

2. Budget 2021 

Budgettet fra januar måned er blevet opdateret. Fra 2021 tages alle bruttoindtægter fra 

havneautomaten samt omsætningen fra salg af GTL brændstof med under ’Øvrige indtægter’ i budget, 

bogføring og regnskab. Omkostninger ifm. havneautomat og brændstofanlæg samt indkøb af 

brændstof tages som omkostninger under ’Havn og plads’. Omkostninger til primært Nets ifm. 

kortbetalinger i havneautomaten og brændstofterminalen tages som ’Øvrige finansielle omkostninger’. 

Bestyrelsen godkendte’ SSF Budget 2021_v1’, der vil blive fremlagt for generalforsamlingen. 

3. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget 

Status pr. 31. maj er gennemgået og giver ikke anledning til bemærkninger. 

4. Ansøgning om tilskud til Seniorernes kommende skovtur 

Der søges om kr. 5.000 til skovtur, da Seniorernes sædvanlige indtægter fra banko m.v. ikke har været 

mulige pga. Corona lukning. 

Bestyrelsen besluttede at bevilge et tilskud på kr. 5.000 som et engangsbeløb pga. den 

ekstraordinære Corona situation. 

Punkt 4. Kapsejlads 

1. Seneste nyt DM for Nordisk Folkebåd 

Planlægningen er klar, og alt tegner godt.  

Punkt 5. Ungdom og joller 

1. Info fra ungdomsafdelingen 
Der oprettes ikke ekstra træningshold efter sommerferien, som det ellers var planlagt, idet 
trænerteamet ikke mener at kunne magte opgaven. 
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Punkt 6. Havn og plads 

1. Orientering om projekter, der ønskes prioriteret 

Intet nyt. 

2. Indstilling til bestyrelsen om at et medlem fratages fast havneplads 

Bestyrelsen godkendte havneudvalgets indstilling. 

3. Generel orientering om optimering af havnepladserne 

Der er lavet flere havnepladsrokader, således at der nu er skaffet plads til flere større både, der har 

ventet længe på ekspektancelisten. 

Alle med mindst 5 års anciennitet på listen har nu fået tilbudt fast havneplads eller låneplads. 

Rokaderne har gjort flere medlemmer glade og forøget foreningens indtægter på pladslejer. 

4. Orientering om istandsættelse af skure og masteskur 

Der er igangsat en indsats for at få alle skure i forsvarlig stand. Der er indhentet tilbud fra flere 

tømrermestre, der skal lave 6 nye skure samt reparere den utætte skotrende i masteskuret. 

Bestyrelsen diskuterede havneudvalgets forslag om iht. Reglement for Pladsen § 7 at justere 

maksimumsatsen for prisen på et skur fra kr. 1.500 til kr. 3.000 med omgående virkning. Salgsprisen 

tilfalder ved et salg, den nuværende ejer. Maksimumsatsen ønskes øget, for at prisen for et nyopført 

skur står i et bedre forhold til opførelsesprisen. Derudover vil en mulig  højere salgspris tilskynde de 

nuværende ejere til at vedligeholde deres skure bedre. Bestyrelsen besluttede at hæve 

maksimumsatsen for et enkeltskur til 3.000 kr. og for et dobbeltskur til 6.000 kr. 

Der overvejes også om skurafgiften til generalforsamlingen i 2022 skal foreslås forhøjet, således at den 

svarer til m2 prisen for pladsleje. 

Et faldefærdigt 4-blok skur rives ned, når den sidste ejer er ude. Det er p.t. for dyrt at opføre et nyt 4-

blok skur, hvorfor området f.eks. kan benyttes til at sætte et bord/bænksæt på. 

5. Toiletter 

Der er holdt samtale med havnechef om rengøring af de udvendige toiletter. Låsene udskiftes ikke som 

foreslået til kombinerede kode/briklåse, da det vil koste ca. kr. 100.000. 

Punkt 7. Klubhus og bygninger 

Intet at berette 

Punkt 8. Sejlerskole 

1. Generel info 
Der er flere nye instruktører på vej til undervisning i både motorbåde og sejlbåde.  

Punkt 9. Arrangementer 

1. Skt. Hans aften  

Tømmerflåden til bålet kommer i vandet på mandag og forventes at være tæt nu. 

Heks er klar. Grill skal renses. Musik er bestilt, båltale kl. 21.00 ved formanden. 

Borde anses ikke specielt gode, de er runde og skal bl.a. lakeres. 

2. Musik på molen  

27. juni spiller ”Stop en halv” på Søndre Mole. Der kan købes sandwich. 

De bord/bænksæt vi har ’arvet’ anses ikke som værende specielt gode, da de er meget tunge, hvilket 

besværliggør flytning ifm. græsslåning, og desuden trænger de til ’en kærlig hånd’ mht. træbeskyttelse. 

”Stop en halv” skal også spille til afriggerfesten til efteråret. 
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Punkt 10. Fundraising 

1. Spar Nord 
Vi har fået afslag på en ansøgning til ungdomsafdelingen fra deres ’10 x 10.000 kr.’ uddeling. 

Punkt 11. Hjemmesiden 

Intet at berette 

Punkt 12. Motorbåde 

Intet at berette 

Punkt 13. Miljø og sikkerhed 

1. Generel info 
Det er aftalt med havnechefen, at der skal laves en plan for egenkontrol af elektrisk værktøj, samt at 
brandplanen skal opdateres og ophænges i entréen i klubhuset. 
Falck vil gerne være behjælpelig med planen.  
Det er et lovkrav, at der altid skal forefindesen kopi af forsikringspolicen i vores RIB’er ’Gummianden’ 
og ’Squash’. 
De to nye redningsstiger, som vi har modtaget fra TrygFonden, er ved at blive færdigmonteret. 

Punkt 14. Eventuelt 

1. xxx 
xxx. 


