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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 14. oktober 2021 
Mødetid: 18:30 - 21:30 
 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Per Østergaard, Claus Nygaard, Tom Høst, Helle Schougaard 
Wriedt, Torben Ryttergaard Nielsen og Michael Svensson (Referent) 

Afbud: Jesper Lorents, Mads Kjems Dyring 

 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 16. september 2021 

Godkendt 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Intet nyt 

2. Visionsdag for bestyrelsen m.fl. 

De foreslåede datoer er 8., 15. og 22. januar. Claus, Torben, Per, Tom, Helle og Michael kan 

bedst 8. januar. Michael tjekker hos de resterende. 

3. DS Klubkonference 

Claus, Jesper og Mads deltager. 

b. Nye sager  

1. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Klubhus- og havnerepræsentant (valgt ulige år) 

Godkendt 

2. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Ungdomsleder 

Godkendt 

Næste måned fremlægges Klubhus- og havnerepræsentant (valgt lige år) og Formand til 

godkendelse. 

3. Årets SSF’er; kandidater og udpegning 

Et antal kandidater blev foreslået og bestyrelsen traf beslutning om hvem der bliver Årets 

SSF’er 2021. 
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4. Brug af foreningens RIB’er 

Bådene må alene anvendes i SSF´s tjeneste og ikke til private formål. Der skal føres logbog pr. 

båd, så det fremgår hvem der har anvendt båden, formål og tidsinterval. Brug af en RIB skal på 

forhånd godkendes af udvalgsformand (bestyrelsesmedlem). Bookning af RIB’er kan kun ske af 

udvalgsformænd. Formanden skriver en vejledning. 

Claus N informerer om at fejl og mangler fremover alene indrapporteres af hans trænere til 

ham, og han foretager vidererapportering til Havnechefen. Samme procedure vil gælde for 

kapsejladsafdelingen, hvor fejl og mangler rapporteres via Jesper. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget. 

Vores husleje iht. den nuværende kontrakt er steget med ca. 30 % pga. øgede skatter og 

afgifter. Vi får dog tilsvarende forhøjet vores tilskud, men vi ved endnu ikke om vi får det 

udbetalt i år eller om det først bliver primo 2022.  

Vi vil se på at anskaffe yderligere en J/70 til kapsejlads som generalforsamling opfordrede til. 

Der overvejes at skaffe yderligere en delebåd, samt en ny båd til sejlerskolen, da der forventes 

et tilstrækkeligt antal instruktører til at kunne udnytte den.   

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget 

Vi følger budgettet fint, og vores likviditet er god i år, også på trods af ovennævnte. Detaljeret 

budgetopfølgning ligger i Dropbox. 

3. Andet 

Mht. forsikringssag med sprunget vandledning får vi ikke dækket hele udgiften. Havnechef 

aflæser nu vandmåler ugentligt for at sikre, at vi hurtigt opdager et evt. ledningsbrud.  

Punkt 4. Fundraising 

1. Muligheder for hel eller delvis finansiering mht. ovennævnte bådanskaffelser undersøges. 

Punkt 5. Havn og plads 

1. Opfølgning på igangværende projekter 

Mht. masteskur er der lavet midlertidig tætning af taget. 

Parkeringsplads: Der opsættes nu skilte med ”Privat parkering” og reglerne for anvendelse af 

P-pladsen. 

2. Orientering om principper for placering af fartøjer på området. 

Per orienterede om planerne for vinterplacering af både på land. Herunder muligheden for at 

placere mindre trailerbåde på græsplænen på søndre mole, så der bliver plads til flere. 

Bestyrelsen godkendte dette, for perioden 1/11 – 30/4 hvis det ikke er muligt at finde andre 

pladser. 

3. Orientering om ansøgning til Københavns Kommune om tilskud til ny istandsættelse af mole 

samt etablering af materialeplads. 

Vi har søgt om kommunalt tilskud mht. renovering af vest molen samt etablering af en 

materialeplads, men der foreligger ikke svar. 
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4. Status på årets uddeling af skure 

Der har været 26 skure til fordeling, hvoraf nogle er nybyggede og nogle har skullet 

istandsættes. Det forventes at alle er uddelt inden månedens udgang. 

Mange skure er i meget dårlig stand, og det er nødvendigt at de istandsættes. Såfremt de er 

for dårlige, når de tilbagesælges til foreningen (for 0 kr.), skal det overvejes at rive dem ned da 

istandsættelse har vist sig at være meget dyrt for foreningen. 

5. Andet 

Kodelås på kæden ved indgangslågen er slidt ned. Havneudvalget får den udskiftet. 

Punkt 6. Klubhus og bygninger 

1. Generel info 
Medlemmer spørger om der på søndre mole kunne etableres bygning eller halvtag til 

regnfulde dage, i lighed med nordre mole, hvor der findes Saltsø Pavillon, Fritidshus og 

’Medlems- og gæstehus’. Emnet tages med på visionsdagen. 

SSF’s lystfiskerlaug har råderet over et mindre rum i ’Medlems- og gæstehuset’ på nordre 

mole. Det fik de, da rummet var ledigt og det opfyldte et behov, i stedet for at de fik tildelt et 

skur. Skuret kunne vi i stedet tildele et medlem. Bestyrelsen ser ingen grund til at ændre 

ordningen. 

Punkt 7. Miljø og sikkerhed  

1. Generel info 
Førstehjælps- og brandslukningsudstyr på foreningens både skal tjekkes, så vi har det 
nødvendige udstyr på plads. 

2. Nattevagter 
Vagttelefonen i Skipperstuen virker p.t. ikke, men den bliver snarest tilsluttet igen. 

Punkt 8. Arrangementer 

1. Evaluering af medlemsmøde 

Der kom mange gode forslag, der evalueres på. Det blev drøftet om ugedag og tidspunkt er 

velvalgt, eller om et andet tidspunkt kunne tiltrække flere medlemmer. Noter fra mødet vil 

blive lagt på hjemmesiden. 

2. Nedsætte arbejdsgruppe der udvikler ideer mht. 100 års fødselsdag/100 års sæson 

Karin Sonne har meldt sig som deltager. Bestyrelsen vil på SSF hjemmesiden opfordre 

medlemmer til at indgå i arbejdsgruppen eller komme med input til aktiviteter. Der arbejdes 

hen imod at endeligt oplæg, til hvordan vi skal fejre 100 års jubilæet, er klart 20. juni 2022.  

Ankerperson fra bestyrelsen er formanden. 

3. Kommende arrangementer 

a. Standernedhaling 

Dato 30. oktober. Planlægning er på plads. 

b. Afriggergilde 
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Dato 30. oktober. Planlægning er på plads. Info vedr. tilmelding er på hjemmesiden 

og gæster er inviteret. 

c. Seniorernes Bankospil 

Ansøgning til spillemyndigheder skal foretages senest 14 dage før afholdelse. Helle 

sørger for at Seniorerne laver en ansøgning, som formanden kan indsende til 

spillemyndighederne. 

d. Juletræsfest for børn 

Juletræsfesten for børn blev drøftet. Der har gennem nogle år desværre ikke været 

så stor tilslutning som tidligere. Helle forsøger at få nogle børneforældre til at 

komme med ideer til at forny arrangementet, da det ellers vil blive aflyst. 

e. Andet 

Dato for SSF’s Bankospil bliver flyttet til starten af februar 2022. 

Punkt 9. Hjemmesiden 

1. Synliggørelser af sponsorer 
Webredaktøren deltog ikke i mødet. 

Punkt 10. Kapsejlads  

1. Generel info 
DS-DM for Melges 24 forløb godt, med 10 startende både. Kapsejladsudvalget er i gang med 
at planlægge, hvilke stævner vi skal afholde i 2022. 

Punkt 11. Ungdom og joller  

1. Generel info  
To ungdomssejlere har været til den praktiske duelighedsprøve i Yngling og begge bestod. 
Tillykke til Axel Birk og Hjalmar Elmegaard! 
To ungdomssejlere forulykkede i stærk blæst i en af ungdomsafdelingens Feva joller d. 23. 
september. Begge kom ved egen hjælp i land uden at være kommet til skade. Jollen er også 
blevet bjærget. Formand, næstformand og ungdomslederen har haft de to medlemmer til en 
samtale, hvor omstændighederne blev klarlagt. Procedurerne for sejlads i foreningens både vil 
blive gennemgået og opdateret. Såfremt der fremover skal sejles i både udenfor normal 
træningstid, skal ungdomslederen godkende det. 
Bestyrelsen tog beretningen om sagen og de beskrevne procedureændringer til efterretning 
og vil ikke foretage sig yderligere i sagen. 
Det vurderes at sende flere ungdomsledere og -trænere på kursus, hvor SSF afholder udgiften. 
Der er trænermøde 18. oktober. 

 
2. Kommunikation mellem formand, næstformand til ungdomsleder 

Emnet blev behandlet under punkt 2.b.4 

Punkt 12. Sejlerskole   

1. Generel info 
Sejlerskolelederen deltog ikke i mødet. 
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Punkt 13. Motorbåde 

1. Generel info 
Intet at berette 

Punkt 14. Eventuelt 

1.    - 


