
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 

2300 København S 
Medlem af Dansk Sejlunion og 

tilknyttet Danmarks Idrætsforbund  
CVR-nr.: 53014518 

Tlf.: 30 62 14 05    www.sundby-sejlforening.dk    E-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk    Spar Nord  Reg.nr.: 6509  Kontonr.: 3050 513 512     

 

SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 17. februar 2022 
Mødetid: 18:30 - 21:30 
Sted: SSF Bestyrelseslokale eller MS Teams 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Jesper Lorents, Mads Kjems Dyring, Per Østergaard, Helle 
Schougaard Wriedt, Torben Ryttergaard Nielsen, Claus Nygaard og Tom Høst (referent) 

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi  

Afbud: Michael Svensson 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med enkelte ændringer til den udsendte dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra den 20. januar 2022 

Referat godkendt 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Der er møde med kommunen på tirsdag d. 22. februar. 

 

2. Visionsdag for bestyrelsen m.fl. 

Input fra visionsdagen samles i et dokument i næste uge. 

 

3. Generalforsamling d. 27-03-2022 

Joan er i gang med de indledende praktiske foranstaltninger. Udvalgene bør komme med 

input til formandens beretning snarest, dog senest den 10. marts. 

 

4. Valg til Amager Øst Lokaludvalg 2022 

Vi drøftede, hvilken kandidater formanden skal stemme på på vegne af SSF. 

 

5. Lynetteholm projektet 

Formanden har deltaget i et online møde med By og Havn for de omkringliggende klubber. 

Etableringen af fase 1 er påbegyndt. Man vil formentlig kunne bruge ”Lynetteløbet” i hele 

2023. Uddybning af ’Svælget’ er påbegyndt ud for vores havn af hensyn til de skibe, der skal 
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anløbe Amagerværket og Prøvestenen når indsejling fra Nord er stoppet af Lynetteholm. By 

og Havn vil indkalde til 3-4 lignende informationsmøder om året. 

 

b. Nye sager 

1. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Webredaktør  

Udsat til et senere møde. 

 

2. Godkendelse af Rollebeskrivelse for Økonomiansvarlig 

Udsat til et senere møde. 

 

3. Valg til parkbrugerrådet for Amager Strandpark 

Formanden deltager i et møde den 15. marts, hvor der skal vælges nye repræsentanter til 

parkbrugerrådet for Amager Strandpark. 

 

4. DS klubformandsmøde 

Formanden deltog via Teams i et møde for klubformænd fra Østsjælland og Bornholm. 

Klubberne kunne fortælle, hvad der rørte sig i klubberne. Bl.a. evt. samarbejde om 

administration og administrationssystemer blev drøftet. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget 

Økonomiudvalget arbejder fortsat med en udskiftning af foreningens administrative systemer. 

Udvalgene skal fremkomme med deres ønsker. Vi skal sikre os, at vi ikke får noget, der kan 

mindre end det vi har i dag. Det skal kunne erstatte de fleste af de regneark vi bruger i dag. 

 

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget 

Driftsstatus for januar er ikke udarbejdet, da der har været fokus på at få årsregnskabet 

færdigt. 

 

3. Årsregnskab 2021 

Der er lavet et udkast. Resultatet er på 65.558 kr. Netto har vi fået ca. 80 nye medlemmer. 

Økonomiudvalget roser regnskabet. Pladsoptimering giver større indtægter. 

Forpagtningsmæssigt har 2021 været et skævt år. Covid-19 støtte modtaget med ca. 200.000 

kr. Der er brugt penge på at sørge for, at el m.v. i restauranten er i orden til den nye forpagter. 

Formanden gennemgik nogle af regnskabets poster. 1163 medlemmer 31/12-2021. 

Formanden gennemgik spørgsmålene fra den interne kritiske revisor.  

Bestyrelsen godkendte udkastet til årsregnskabet. Bestyrelsen underskriver digitalt. 

 

4. Budget 2022 

Visse poster blev gennemgået. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen. 
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Punkt 4. Fundraising 

1. Intet at rapportere 

Punkt 5. Arrangementer 

1. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. SejlSikkert Alarm d. 03-02-2022 

Fint foredrag med ca. 10 deltagere 

 

2. Kommende arrangementer 

a. Fastelavnsfest d. 06-03-2022 

Planlægning af arrangementet er i gang. Der skal foretages indkøb af slik m.v., som 

havnechefen skal stå for. Der er bestilt en ballonmand/tryllekunstner. 

b. Banko d. 24-04-2022 

Arrangementslederen er i dialog med forpagteren omkring arrangementet. 

c. Standerhejsning d. 07-05-2022 

Arrangementslederen er i dialog med forpagteren. I år starter vi hvis muligt kl. 

12.00 med tale, kanonsalut, standerhejsning og båddåb. Derefter en form for 

traktement. Vi vil markere, at SSF har fået Frivillighedsprisen fra Lokalråd Øst. Det 

bliver med tilmelding. 

Punkt 6. Hjemmesiden 

1. Nyt design af SSF hjemmeside 
Webredaktøren fremviste en demo på foreningens ny hjemmeside. Udvalgene kommer med 
forslag til Drop Down menuer og med egentlige tekster. Miljø og sikkerhed vil f.eks. blive 
underpunkt til Havn og Plads. Tursejlads bør have sin egen fane. Derunder kan evt. ligge 
punktet Motorbåd. Kalender sættes under fanen Foreningen. 

Punkt 7. Miljø og sikkerhed 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

2. Nedlæggelse af vagtmandsordningen 
Der laves et oplæg til næste møde, hvor bestyrelsen så vil tage stilling til et evt. forslag. 

3. Nedsættelse af sikkerhedsudvalg 
Det nuværende miljø- og sikkerhedsudvalg består af Tom Høst og en klubhus- og 
havnerepræsentant fra Havneudvalget. Fremover bliver det  i første omgang med de samme 
medlemmer. Derudover på bliver Havnechefen associeret udvalget. 

Punkt 8. Havn og plads 

1. Generel info 

Havneudvalget undersøger mulighederne for at opsætte elektroniske tavler i stedet for 

opslagstavlerne. 

2. Opfølgning på renovering af vestmole 
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Arbejdet på vestmolen begynder fra mastekranen til den nedlagte bedding. Herefter 

fortsættes med stykket indtil midterbroen. Hele vestmolen syd for midterbroen skal være 

færdig inden 1. april. 

3. Ansøgninger om bådpladser i havnen 

Godt 100 medlemmer har søgt om bådplads i vandet. Der har været meget få ledige pladser. 

Havneudvalget arbejder konstant på optimering af pladsudnyttelsen. 

4. Skure 

Der er 22 skuransøgninger p.t. men ansøgningsfristen er først d. 28. februar. De medlemmer, 

der ikke har vedligeholdt deres skur får en meddelelse fra havneudvalget. Nogle medlemmer 

har udvidet deres skure i modstrid med reglerne. Dette vil der blive rettet op på.  

Punkt 9. Klubhus og bygninger 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

Punkt 11. Ungdom og joller 

1. Generel info 
Ungdomsafdelingen starter op igen efter vinterpausen mandag d. 21. februar og herefter hver 
mandag. DMU’s nøgler er udskiftet med brikker. Der skal laves retningslinjer vedrørende 
fejlalarmer m.v. Det tages op ved kvartalsmøde med DMU, da det umiddelbart er i strid med 
den eksisterende driftsaftale. 

Punkt 12. Sejlerskole 

1. Generel info 
35 elever har fået plads til praktisk sejlads i den kommende sæson. Der er et instruktørføl. 23 
kursister skal til eksamen i den teoretisk delprøve (navigation m.m.) i starten af marts.   

Punkt 13. Motorbåde 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

Punkt 14. Eventuelt 

1.    Intet at rapportere 


