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SSF Bestyrelsesmøde - referat 

Torsdag den 18. november 2021 
Mødetid: 18:30 - 21:30 

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

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 med et nyt pkt. 2.a.4 

2. Godkendelse af referat fra den 14. oktober 2021 

Godkendt uden kommentarer 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Intet nyt, muligvis skyldes det kommunevalget. 

2. Visionsdag for bestyrelsen m.fl. 

Agenda vedhæftet mødeindkaldelsen. Hver deltager beskriver på forhånd sine visioner på 5-

10 års sigt for sit område og er velkommen til at kommentere og komme med ideer til andre 

områder. Formålet er baseret på visionen fra 2016 at skabe en vision for SSF for de 

kommende 10 år. 

3. DS Klubkonference 

Claus og Jesper deltog. Det var meget inspirerende og Claus opfordrer til at flere deltager 

fremover. Claus rundsender materialet derfra. 

4. Ansættelses af ny pladsmand 

Ansættelsesudvalget har forhandlet en kontrakt med Bjarno Sørensen, der ansættes som ny 

pladsmand. Han vil arbejde fuld tid (37 timer/uge) i perioden 1. april til 30. november og  

deltid (30 timer/uge) i perioden 1. december til 31. marts. Bestyrelsen godkendte løn og 

arbejdsvilkår for den ny pladsmand. 
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b. Nye sager 

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

Godkendt. 

2. Godkendelse af ændring til Rollebeskrivelse for Klubhus- og havnerepræsentant (valgt ulige 

år) 

Godkendt. 

3. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Formand 

Godkendt. 

4. Tildeling af ’Sundby Sejlforenings hæderstegn’ 

Ulla Hellum (medl. 146) tildeles af bestyrelsen ’Sundby Sejlforenings hæderstegn’ for sit store 

uegennyttige arbejde siden 1984 for sejlerskolen og senere for Det Grønne Team. Hendes 

helbred tillader desværre ikke længere deltagelse i Det Grønne Team. SSF’s bestyrelse siger 

tak til Ulla for det store arbejde. Formanden finder en lejlighed til overrækkelse af 

hæderstegnet. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget 

Den uvildige skønsmand vedrørende syn/skøn på toiletbygningerne giver SSF medhold i, at vi 

har en god sag.  

Tilgodehavende vedrørende konkursramte Howes Køkken får vi ikke inddækket, så 

økonomiudvalget indstiller til bestyrelsen at afskrive beløbet. Der er hensat til dette tab i 2020 

regnskabet. Indstillingen blev godkendt. 

Kapsejladsudvalget ønsker at indkøbe presenninger til J70’erne og grejkasser til banebådene. 

Bestyrelsen godkendte disse indkøb. 

Vi har modtaget yderligere Covid19 tilskud fra ’DIF og DGIs corona-hjælpepulje’. 

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget 

Økonomien er fin. Alle indtægtskonti er over budget bortset fra skurafgifter. Dette tages der 

hånd om. Likviditeten er rigtig god. Fremsendte oversigter er gennemgået af 

økonomiudvalget. Vi får et bedre resultat for 2021 end forventet, bl.a. fordi vi har fået ca. 125 

nye medlemmer i år. 

3. Brug af hensættelser 2020 

Det blev besluttet at kr. 100.000 reserveret til renovering af moler, overføres til driften i 2021. 

4. Hensættelser 2021 

Revisor kræver at vi hensætter til specifikke formål.  

Bestyrelsen besluttede som i tidligere år at hensætte kr. 25.000 til 100 års jubilæumsfonden. 

Yderligere hensættelser vil blive besluttet på bestyrelsesmødet i december. 

5. Køb af J/70 

Pga. vores gode likviditet besluttede bestyrelsen at købe en brugt J/70 (6 måneder gammel) af 

Sejlsportsligaen i stedet for at leje den, da vi dermed opnår en rabat. Dette i forventning om 

at vi får lavet en sponsoraftale. Halvdelen af købsprisen betales i 2021 og halvdelen d. 1. 
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februar 2022. Det blev vedtaget at et opsparet beløb på ca. kr. 50.000 på 

Ungdomsfartøjsfonden anvendes som en del af betalingen. 

6. Budget 2022 

Input bedes fremsendt inden 1. december, især hvis der forventes afvigelser fra de seneste år 

eller estimatet for 2022 fremlagt på generalforsamlingen i juni 2021. 

Punkt 4. Fundraising 

1. Amager Øst Lokaludvalgs ’Frivilligpris 2021’ 

SSF er blevet tildelt prisen på kr. 25.000 og en glaspokal, der overrækkes d. 25. november. Der 

ses på, hvad beløbet skal anvendes til, men det bør bruges på arrangementer for de frivillige 

som en tak for deres hjælp til foreningen. Forslag er velkomne. 

2. DIF og DGIs foreningspulje 

Vi skal være opmærksomme på at søge puljen årligt. I år søger vi om tilskud til en jolle til 

ungdomsafdelingen. 

Punkt 5. Arrangementer 

1. Evaluering af Standernedhaling og Afriggergilde 

Arrangementerne forløb fint. Der er dog et ønske om at få flere deltagere til Afriggergildet 

fremover. Ideer til hvordan vi kan forny arrangementet er velkomne.  

2. Evaluering af Seniorernes Bankospil 

Der var god stemning, dog forventes at overskuddet ikke er så stort som budgetteret. 

3. Kommende arrangementer 

a. Vinter foredrag 

Der er mulighed for at få en sejl-sikkert foredragsholder. Vi skal være 

opmærksomme på at Covid19 tilsyneladende også i 21-22-vinteren reducerer vores 

mulighed for at afholde sådanne arrangementer. 

Der foreslås desuden tovværkskursus, mht. diverse knob, fortøjning mv. 

Forslag drøftes med Helle, der står for evt. planlægning og organisering. 

b. Børnenes juletræsfest d. 2. søndag i december er aflyst pga. for få tilmeldinger de 

seneste år samt forventede coronarestriktioner. 

4. Opdatering af årskalendere 

Opdatering med aktivitet og dato bedes opdateret inden næste bestyrelsesmøde 16. 

december. 

Punkt 6. Hjemmesiden 

1. Generel info 
Nu er arbejdet mht. struktur på hjemmesiden genoptaget. Forhåbentlig er udkast klar til 
næste bestyrelsesmøde. Medl. 2062 Niels Budtz blev foreslået som medlem af 
hjemmesideudvalget, hvilket godkendtes af bestyrelsen. 

2. Synliggørelse af sponsorer 
I dag takkes sponsorer på hjemmesiden i en ’nyhed’. Der blev drøftet, at typer af sponsorer 
kunne vises permanent, ligesom link til sponsorer kunne fremgå. 
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3. Rollebeskrivelse for webredaktør 
Det blev foreslået og besluttet, at der også laves også en rollebeskrivelse for Webredaktøren. 

Punkt 7. Miljø og sikkerhed 

1. Generel info 
Førstehjælpskasser er gennemgået og opfyldt. 

Punkt 8. Havn og plads 

1. Generel info 

Alle der har søgt landplads, har fået en plads tildelt. 

2. Opfølgning på igangværende projekter 

Intet at rapportere 

Punkt 9. Klubhus og bygninger 

1. Generel info 
Vi skal få etableret et system til bookning af bestyrelseslokalet (som mødelokale). 

2. Udskiftning af loftslys i restauranten 
Restauratør ønsker lyset udskiftet, der er møde med ham i næste uge, hvor emnet tages op. 

3. Tilbud om lån af sauna 
Formanden orienterede om at et firma har tilbudt at sætte en mobil sauna op i SSF i 
vinterhalvåret uden omkostninger for foreningen, men brugerne skal betale et abonnement (á 
kr. 1.000). Da vi ikke har ledig landplads, og da vi heller ikke har nogen badefaciliteter, når 
jollebroen er taget på land, besluttede bestyrelsen at sige nej tak til tilbuddet. 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. Generel info 
Der er bevilget beløb til indkøb af manglende og skadet kapsejladsgrej, som vi hidtil har lånt 
os til.  
Da der ikke har kunnet samles et hold til vintertræning i Svanemøllehavnen, flyttes vores J/70 
ikke til denne havn til træning i vinter. Båden afrigges i stedet. 

2. Women's Sailing Champions League 2023 
Vi vil ansøge om at afholde dette stævne som en del af 100 års jubilæumsarrangementerne. 

3. DS Bæredygtighedspris (nominering) 
SSF var sammen med Sejlsportsligaen nomineret til ’DS Bæredygtighedspris 2021’ mht. WOW 
stævnet, men vi vandt desværre ikke. Vi bør generelt overveje bæredygtighed i foreningen, 
både ift. stævner men også ift. alle vores aktiviteter.  

4. DS Kapsejladslederseminar 
3 medlemmer af kapsejladsudvalget deltog. Seminaret henvendte sig mest til baneledere, 
men det er godt at deltage mht. at netværke, få inspiration og høre andres udfordringer. 

5. DIF-DM for BB 10m i august 2022 
Det afholdes d. 19-21 august. 
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Punkt 11. Ungdom og joller 

1. Generel info  
Overnatning i DMU, der normalt afholdes ifm. standernedhalingen, men i år blev udskudt, er 
afholdt med succes, med vinterbadning, tur med RIP m.v. 

2. Førstehjælp og SRC/VHF kursus til trænere 
Der vil blive gennemført kurser for alle trænere i ungdomsafdelingen. 

3. Referat fra trænermøde 
Der er gennemgået hvilke sejlere, der rykker op i andre klasser, bl.a. J/70. 
Regler for brug af foreningsbåde blev gennemgået. 

Punkt 12. Sejlerskole 

1. Generel info 
Punkter fra sejlerskoleinstruktørevalueringsmøde: 
- Instruktører er tilfredse med året 
- 2 instruktører stopper 
- Der skal ikke bruges flere sejlerskolebåde med det nuværende antal instruktører 
- Tally-Ho´s motor anses ikke at fungere godt nok til at båden kan anvendes til 

sejlerskoleinstruktion. 
Sandblæsning droppes i år, i stedet anvendes budget til indkøb af 2 bådstativer.  
Der ses på at købe en ”dummy” til redningsøvelser. 
Mads stopper på næste generalforsamling, som sejlerskoleleder pga. manglende tid og 
familieforøgelse. Mads har forespurgt instruktørerne, om der er nogen, der er interesseret i at 
stille op på generalforsamlingen. 

Punkt 13. Motorbåde 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

Punkt 14. Eventuelt 

1.    Intet at rapportere 


