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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

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

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

Desuden deltog webredaktør , Martin Bregnhøi fra kl. 20.25 

Afbud: Claus Nygaard, Helle Schougaard Wriedt og Torben Ryttergaard Nielsen 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt efter at punkt 2.b.5 var tilføjet. 

2. Godkendelse af referat fra den 18. november 2021 

Godkendt uden kommentarer 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Der har været dialog med kommunen omkring vores bygninger, men der er stadig ingen 

endelig afklaring af , hvornår den politiske godkendelse af vores ny brugsaftale foretages. 

2. Visionsdag for bestyrelsen m.fl. 

Skabelon for input samt et eksempel er udsendt, og bedes returneret senest d. 18. december. 

For eget område og gerne input for andre områder i særskilt dokumenter. 

Michael rundsender materialet som bedes læst inden visionsdagen d. 8. januar. 

 

b. Nye sager 

1. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Webredaktør  

Udskydes til næste møde 

2. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Økonomiansvarlig 

Udskydes til næste møde 

3. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Næstformand 

Godkendt 

4. Valg til Amager Øst Lokaludvalg 2022 

Vi har fået opfordring til at stille med kandidat, valget er til februar. Vi overvejer, hvem der er 

potentiel kandidat, der naturligvis skal koordinere med bestyrelsens beslutninger. 
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5. Corona situationen 

DIF/DGI opfordrer til at foreninger fortsætter deres arbejde, under hensyntagen til generelle 

forebyggende tiltag (afspritning, afstand m.v.) 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget 

Ansvar for de enkelte dele af regnskabsprocessen er på plads, og tidsplanen er afstemt med 

revisor. 

Herudover var fokus på økonomiudvalgsmødet nye projekter (se under de enkelte udvalg) 

samt budget for 2022. 

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget 

Pga. overskud for 2021 er der mulighed for hensættelser. Vi har også en god likviditet ved 

årsskiftet. 

Bestyrelsen besluttede derfor at tage hele udgiften til den nye J/70 i 2021, og resten af 

overskuddet for 2021 hensættes til kommende projekter. 

3. Brug af hensættelser 2020 

Bestyrelsen besluttede at anvende kr. 50.000 fra ungdomsfartøjskontoen til delvis betaling af 

den ny J/70. Beløbet overføres til driften i 2021. 

4. Hensættelser 2021 

Bestyrelsen besluttede at overskuddet for 2021, hensættes til renovering af moler og kajer i 

januar-marts 2022. 

5. Beslutning om havnepengegebyrer for 2022 

a. Havnegebyr for alm. gæstesejlere 

Havneudvalget foreslog at havnegebyret pr. 01-01-2022 sættes op fra kr. 140 til kr. 

150. Godkendt. 

b. Havnegebyr for fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i Frihavns (FH) 

ordningen 

Havneudvalget foreslog at Frihavnsgebyret pr. 01-01-2022 sættes op fra kr. 40 til kr. 

50. Godkendt. 

c. Havnegebyr for medlemmer på ’grønne pladser’ (dvs. medlemmer uden fast plads i 

havnen) 

  Havneudvalg foreslog at beløbet fastholdes uændret på kr. 40 i 2022. Godkendt. 

6. Budget 2022 

Der var kun indkommet få input, så estimat anvendes hvor intet nyt input er modtaget fra 

udvalget. Indtægter holdes konservativt. 2021-antal medlemmer anvendes og ikke-aftalte 

sponsorindtægter medtages ikke. 

Budgetudkast for 2022 blev detaljeret gennemgået. Budgetudkastet blev godkendt med 

enkelte ændringer. 

Claus B har efterfølgende ajourført det udsendte budgetudkast. 
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Punkt 4. Fundraising 

1. Kbh. Kommune 

Kbh. Kommune ansøges om tilskud til 4 stk. redningsstiger.  

Punkt 5. Arrangementer 

1. Kommende arrangementer 

a. Vinter foredrag med Jesper Radich  

Vedtaget 

b. Bankospil d. 6/2 

- 

c. VHF Kursus d. 19-20/2 

Der er d.d. tilmeldt 14 deltagere 

d. SejlSikkert event d. 3/2 

- 

2. Opdatering af årskalendere – det blev vedtaget 18/11 at de skal være opdateret inden mødet 

a. Kalender for arrangementer i SSF 2022-2024 

Arrangementer blev gennemgået 

b. Ekstra Aktiviteter 2022 

Bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at opdatere listen ASAP 

Punkt 6. Hjemmesiden 

1. Generel info 
Nyt layout forventes på plads inden næste generalforsamling. Udkast kommer snart ud til 
godkendelse i de enkelte udvalg. 

Punkt 7. Miljø og sikkerhed 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

2. Ansøgning om fritagelse for nattevagter 
Et medlem havde ansøgt om permanent fritagelse for nattevagter pga. en varig lidelse. 
Ansøgningen blev godkendt. 

3. Køb af nye redningsstiger til havnen 
Bestyrelsen besluttede at indkøbe 4 stiger i år, og igen 4 stk. i 2022. Det er lykkes at opnå en 
rabat på dem.  
Udvalget blev opfordret til igen at ansøge TrygFonden om nye redningsstiger, når 
ansøgningsperioden åbner til foråret. 

Punkt 8. Havn og plads 

1. Opfølgning på igangværende projekter 

Renovering af kajerne på vestmolen går i gang ca. 15. januar. 

Punkt 9. Klubhus og bygninger 

1. Generel info 
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Samarbejde med restauratør går tilfredsstillende. 
2. Nyt loftslys i restaurantens Store Sal og Pejsesal 

Bestyrelsen godkendte et projekt, hvor vi straks efter nytår forbedrer loftslyset i Store Sal og i 
Pejsestuen. Det ny lys kan styres i zoner og give rette lysstyrke samt ændre ’varme’ efter 
formål. 

3. Overdækning af terrassen  
Restauratøren har forespurgt om bestyrelsen vil give tilladelse til, at han udfører og betaler 
for en permanent overdækning af terrassen. 
Igennem tiderne er et lignende forslag flere gange blevet nedstemt af SSF generalforsamling, 
og det vil derfor kræve en ny generalforsamlingsgodkendelse, at give en tilladelse til at 
etablere en permanent overdækning. 
Det vil derudover skulle godkendes af kommunen, da det er en udvidelse af en bygning på 
lejet grund. 
Der er i bestyrelsen delte meninger om hvorvidt det set fra medlemmernes side vil være 
ønskværdigt med en overdækning, og om en overdækning i den tiltænkte udformning vil 
klæde klubhuset. 
Bestyrelsen besluttede derfor for nuværende at afslå anmodningen fra restauratøren. 
Derimod vil opsætning af sejl eller markiser uden sider kunne godkendes af bestyrelsen, så 
længe de er udført på en professionel og pæn måde. 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. Generel info 
WOW-stævnet i 2022 er nu endelig aftalt. 
Women's Sailing Champions League 2023 ved vi i næste uge lidt mere om vi får.  

Punkt 11. Ungdom og joller 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

2. Godkendelse af medlemmer, der i 2022 vil yde en ekstraordinær stor indsats for  
Ungdomsafdelingen, og som derfor skal være kontingentfri i 2022 iht. SSF’s Vedtægter § 8. 
Der er ikke modtaget indstilling fra Claus Nygaard, der samtidig ikke kunne deltage. 
Bestyrelsen godkendte at formanden og ungdomslederen sammen godkender en liste ud fra 
de samme kriterier som tidligere år. 

Punkt 12. Sejlerskole 

1. Generel info 
Kurser såsom Tovværksundervisning o.a. forventes udbudt fra 2023, hvilket dog kræver 
tilgængelige og kvalificerede undervisere. Det er ikke muligt i 2022. 

2. Ordensreglement for Sejlerskolen 
Bestyrelsen gennemgik forslaget til et nyt ordensreglement for sejlerskolen. Det har været 
flere år undervejs, men er aldrig blevet godkendt af bestyrelsen. 
Der var en drøftelse omkring en nedre aldersgrænse for sejlerskoleinstruktører, herunder om 
ikke andre kriterier såsom kvalifikationer og modenhed tæller. Instruktører skal være A-aktiv 
medlemmer og have duelighedsbevis, og desuden skal de altid godkendes af 
sejlerskolelederen. 
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Bestyrelsen besluttede at fjerne den nedre aldersgrænse med henvisning til ovenstående, 
således at det altid er sejlerskolelederen, der har ansvaret for at en ny instruktør har den 
nødvendige kompetence , erfaring og modenhed. 
Herefter godkendte bestyrelsen det ny Ordensreglement for Sejlerskolen. 

3. Recertificering af sejlerskolen 
Vi søger DS om certificering af sejlerskolen for 1 år, da vi ikke har implementeret diplom-
sejlerskole uddannelsen. Efter det år skal vi have diplomsejlerskole uddannelsen 
implementeret for igen at blive recertificeret for en 3-årig periode. 

Punkt 13. Motorbåde 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

Punkt 14. Eventuelt 

Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen for SSF i 2021 og ønskede alle 

bestyrelsesmedlemmer og Webredaktøren samt deres familier en Glædelig Jul og et Godt 

Nytår. 


