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SSF Bestyrelsesmøde – Referat  

Torsdag den 16. september 2021 
Mødetid: 18:30 - 21:30 
 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Jesper Lorents, Per Østergaard, Mads Kjems Dyring, Claus 
Nygaard,  Michael Svensson (Referent), og Tom Høst via Teams 

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi 

Afbud: Helle Schougaard Wriedt og Torben Ryttergaard Nielsen 

 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 19. august 2021 

Godkendt. Det bemærkes at sekretær skal skrivebeskytte referatet straks efter 

bestyrelsesmødet. 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Der har været afholdt et møde med Kbh. Kommune, og det forventes, at et endeligt udkast til 

en ny brugsaftale vil være på plads 30. november. Løbetiden er stadig ikke endelig afklaret. 

b. Nye sager  

1. Pladsmandens har sagt op 

Der er ansat en vikar i 2 måneder indtil 30. november med 37 timer om ugen. Stillingen som 

pladsmand vil blive slået op. 

2. Medlemsmøde d. 7. oktober 

Claus udsender indkaldelse og opfordrer til ideer omkring visioner for foreningen og havnens 

anvendelse i fremtiden. 

3. Visionsdag for bestyrelsen m.fl. 

Da flere medlemmer er til Sejlunionens klubkonference, flyttes dagen. Der foreslås en af 

følgende 3 lørdage: 8., 15. eller 22. januar 2022, hvor bestyrelsesmedlemmer bedes melde 

retur hvilke dage de kan, da der lægges vægt på at alle deltager.  
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4. DS Klubkonference 

De der ønsker at deltage, bedes give besked til Claus eller Jesper så der er mulighed samkøring 

og samlet tilmelding, herunder hvilke dage de deltager. Deadline for tilmelding med 

overnatning er 1. oktober. 

5. SSF’s kontaktinfo registreret hos Dansk Sejlunion 

Det viste sig at DS havde 2 lister. De er nu korrigeret. Sekretæren vil fremover indrapportere 

kontaktpersonændringer til DS. 

6. Godkendelse af Rollebeskrivelse Sekretær 

Godkendt 

7. Godkendelse af Rollebeskrivelse Sejlerskoleleder 

Godkendt 

 

På næste møde indstilles 2 mere til godkendelse hvilket fortsætter indtil alle er på plads. 

Næste er ’Klubhus- og havnerepræsentant (valgt ulige år)’ og ’Ungdomsleder’. 

 

8. Ny lystbådehavn på Prøvestenen 

Havnen blev sat på hold i 2011 pga. finanskrisen og nu genoptages emnet i 

Borgerrepræsentationen. S/K Lynetten bliver spurgt om de er interesserede i at forestå 

driften. SSF har tidligere afslået at forestå driften, men bestyrelsen mener, at SSF bør 

indtræde i evt. kommende udvalg via Amager Øst Lokaludvalg for at følge udviklingen. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget 

Der er d.d. likviditet 1,2 mill. kr. hvilket er rigtig meget for årstiden, hvorfor vi ikke forventer 

likviditetsproblemer ved årsskiftet. August måned gav overskud.  

Fsv. angår de 4 bankforbindelser er det besluttet at reducere med én, Nordea. Det blev 

godkendt af bestyrelsen. 

Vi udskyder udskiftning og implementering af nyt havne- og finanssystem til 2022. 

Økonomiansvarlig laver oplæg og taler med alle udvalg om deres krav til systemet. Det 

arbejde fortsætter stadig. Det blev godkendt. 

Havnechef foreslår kontrolafgift for medlemmer og gæster der ikke betaler havneafgift 

rettidigt. Det ses der på. 

Havnechef foreslår at inaktive både pålægges et depositum (20-25.000 kr.) til dækning af 

eventuel bortskaffelse. Det ses der på. 

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget 

I Dropbox ligger for hvert udvalg udvalgets driftsstatus pr. 31-08-2021 som bedes tjekket af 

respektive udvalgsformænd. Der er ingen udvalg, der har anvendt for meget uden der er god 

grund til det, og det er ikke i væsentligt omfang. 
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Punkt 4. Fundraising 

1. Tilskud fra Kbh. Kommune 

Der søges om tilskud til vestmole renovering hos Kbh. Kommune. Der overvejes at søge om 

tilskud hos Kbh. Kommune til en ny materialegård. 

2. Sponsorstøtte 

Jesper har søgt og fået sponsorstøtte til WOW-stævnet og DM for Melges 24. 

Claus er i dialog med SparNord om vilkår for en længerevarende sponsoraftale. 

Punkt 5. Arrangementer 

1. Evaluering af afholdte arrangementer 

- 

2. Opdatering af ’Årshjul_Kalendere’ (’Kalender for arrangementer i SSF 2021-2023’ og ’Ekstra 

Aktiviteter 2021’ samt ny ’Ekstra Aktiviteter 2022’) 

Claus opfordrer til, at det huskes at indlægge arrangementer inkl. tidspunkt, bl.a. så 

restauranten kan reservere plads hvis påkrævet. Det er op til hvert udvalg at det sker og 

vedrører faste  tilbageværende arrangementer og eventuelt andre såsom stævner når datoen 

er fastlagt. Sekretær skal minde udvalgene om det.  

3. Kommende arrangementer 

a. Standernedhaling 

Helle har planlægning på plads. 

b. Afriggergilde herunder gæsteliste samt kandidater til ”Årets SSF’er” 

Sekretær sender link til listen til alle i bestyrelsen for at få den færdig. Der inviteres 

med ledsager. Deadline for input til gæstelisten er 23. september. 

Forslag til kandidater til Årets SSF’er skal fremlægges på oktober bestyrelsesmødet. 

c. Bankospil 

Vores bankospil skal fremover anmeldes til spillemyndighederne og regnskab skal 

efter afholdelsen offentliggøres. 

Punkt 6. Miljø og sikkerhed  

1. Generel info 
Et medlem har fået stjålet sit anker fra en båd på land. 
Frist for ansøgning om redningsstiger var 1. september, det undersøges om vi kan nå det. 

Punkt 7. Hjemmesiden 

1. Synliggørelser af sponsorer 
Webredaktør er i gang med sidste finpudsning. Synliggørelse af sponsorer blev diskuteret, 
både faste og stævne sponsorer. 

Punkt 8. Kapsejlads  

1. Generel info 
Vi sluttede som nr. 19 af 21 i Sejlsportsligaens 1. division og må forvente at rykke ned. Det 
anses for at være OK, så vi sejler mod andre på vores aktuelle niveau. 



        
 

- 4 - 
 

Der er fin tilslutning til Folkebådssejladserne om tirsdagen. 
Der ses nu ind i vinterprojekter. 

2. Regnskab for DM for Nordisk Folkebåd 
Enkelte udgifter var medregnet 2 gange i efterkalkulation, hvorfor der er et pænt overskud på 
DM-stævnet. 

3. WOW-stævne 
Forberedelser er ved at være på plads. 

4. DM for Melges 24 
Vi nåede op på 10 danske både hvorfor stævnet gennemføres 8.-10. oktober med pt. 11 både. 
 
Der vil blive vurderet på hvor mange stævner SSF kan kapere at arrangere og gennemføre. 
Claus opfordrer derfor til at flere uddannes via DS-kurser til at kunne medvirke. 

Punkt 9. Ungdom og joller  

1. Generel info  
Der er nu etableret et nyt J/70 Youngsters team. 

2. Medlems opførsel over for ungdomssejlere. 
Den vedvarende hændelse er drøftet og vil i første omgang blive påtalt. 

3. Klubbens bidrag til sejlernes aktiviteter/stævner uden for klubben. 
- 

4. Følgebåde (Gummianden, Squash), Vedligehold, tankning af benzin. 
Havnechef skal omgående kontaktes, hvis der er defekter på følgebådene så de er sødygtige. 
Havnechef sørger for brændstof på dunke. Hvis der skal fyldes op, skal han kontaktes. Der er 
indkøbt ekstra dunke der opbevares i aflåst metalskab. 

5. Godkendelse af trænere fra ungdomsafdelingen til sejlads i Bollen. 
En sejlads med trænere i efteråret kan godkendes, når de har aflagt normal prøve. 

Punkt 10. Sejlerskole   

1. Generel info 
Et par instruktører har trukket sig, hvilket reducerer mulighed for aktiviteter. 
Personer, der allerede har duelighedsbevis, nedprioriteres derfor som elever på sejlerskolen. 

2. Tovværkskursus 
Det er gået i stå, genopstart vurderes. 

3. Navigationsundervisning 
Der startes op med 2 hold af 15 personer. 

Punkt 11. Motorbåde 

1. Generel info 
- 

Punkt 12. Havn og plads 

1. Opfølgning på igangværende projekter 

- 
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2. Nyt projekt for renovering af vestmole syd for midterbro 

Der ønskes om muligt lavet ny træspuns frem til Midterbroen forår 2022. Bestilt træ. Om der 

er penge hertil, afgøres primo 2022. Københavns Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning 

ansøges om tilskud til arbejdet. 

Kommunen ansøges om tilskud til projektet, ligesom der indhentes tilbud på materialegård til 

brug for ansøgning.   

Punkt 13. Klubhus og bygninger 

1. Generel info 
- 

Punkt 14. Eventuelt 

1. Det blev drøftet hvorvidt et arbejdsområde ved bådkranen skal markeres med f.eks. gul 

maling. 

2. - 

 


