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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 10. marts 2022 
Mødetid: 18:30 - 21:30 
Sted: SSF Bestyrelseslokale  
 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Mads Kjems Dyring, Claus Nygaard, Per Østergaard, Helle 

Schougaard Wriedt, Torben Ryttergaard Nielsen, Tom Høst, Michael Svensson (referent) 

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi  

Afbud: Jesper Lorents 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 17. februar 2022 

Godkendt 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Jesper og Claus har været til møde i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er fortsat uenighed 

om størrelsen og m2 prisen mht. arealet klubhuset ligger på. Vi har bedt om 2 eksterne 

vurderinger. Resterende punkter er der mere eller mindre enighed om. 

2. Visionsdag for bestyrelsen m.fl. 

Michael er p.t. ved at opdatere og omskrive dokumentet fra 2016, der herefter sendes ud til 

kommentering. 

3. Generalforsamling d. 27-03-2022 

Årsregnskab blev færdigt og offentliggjort til tiden og indkaldelse er udsendt til tiden. Nu er 

den praktiske planlægning i gang. 

Forslag fra havneudvalg mht. ændringer af Reglement for Havnen blev godkendt til 

fremlæggelse. Der var dog i bestyrelsen uenighed om hvorvidt den foreslåede ændring af § 2 

er en positiv ting, hvorfor der ikke kommer en samlet anbefaling fra bestyrelsen til at 

godkende denne del af forslaget. 

Forslag til stigninger i medlemsydelserne gældende for 2023 blev godkendt til fremlæggelse. 

Der har stadig ikke meldt sig en kandidat til posten som Ungdomsleder. 
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4. Lynetteholm projektet 

Intet nyt 

b. Nye sager 

1. N/A 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information og indstillinger fra økonomiudvalget 

Indkøb af ny GPS Plotter til ’Bollen’ kr. 8.000 + moms blev godkendt 

2. Drifts- og likviditetsstatus ift. budget 

Gennemgået, intet specielt at bemærke 

Punkt 4. Fundraising 

1. Spar Nord kommer på besøg 

Vi har fået ny kontaktperson hos Spar Nord, da vores tidligere kontakt har fået nyt job i 

Spanien. Han kommer på besøg i begyndelsen af april, hvor drøftelserne om samarbejde skal 

fortsættes. 

Punkt 5. Arrangementer 

1. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. Fastelavn 

Arrangementet gik godt, bl.a. pga. godt vejr og pænt fremmøde. 

2. Kommende arrangementer 

a. Banko d. 24-04-2022 

Det er under planlægning. Tilladelse fra spillemyndigheden er modtaget. 

b. Standerhejsning d. 07-05-2022 

Planlægning er stort set på plads. Det starter 9:30 med morgenmad. Selve 

Standerhejsningen begynder med formandens tale kl. 11:00.  

Punkt 6. Hjemmesiden 

1. Nyt  design af SSF hjemmeside 
Den stort set klar, der mangler dog tekst mht. bl.a. kapsejlads og motorbåde. 

Punkt 7. Miljø og sikkerhed 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

Punkt 8. Havn og plads 

1. Generel info 

Ansøgninger om havnepladser er behandlet. Nu ses der på ansøgninger om køb af skure. 
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2. Opfølgning på renovering af vestmole 

Projektet forløber planmæssigt. Hvis det kan indeholdes i det godkendte budget, vil der blive 

monteret 2 stk. slangeruller med 50 m slange som forsøg. 

Projektet forventes færdigt inden påske. 

3. Skure 

Der er modtaget 23 ansøgninger om skure. Det er flere end der er ledige til rådighed. 

4. Kommissorium havneudvalg 

Da møder i Havneudvalg og Udvalg for Klubhus og bygninger reelt behandles på samme 

møder, medtages begge i nærværende oplæg. Dokumentet anses for at være et kommissorie, 

der skal godkendes af bestyrelsen. 

Dokumentet gennemgås endnu en gang før bestyrelsens godkendelse. 

Punkt 9. Klubhus og bygninger 

1. Generel info 
Ifølge nogle medlemmer er der tilsyneladende varme på hele tiden i Fritidshuset. Dette er 
imod aftalen med brugerne, idet termostaten skal sættes på 10oC, når Fritidshuset forlades. 
Der ligger en instruktion i Fritidshuset. Bestyrelsen opfordrer alle brugere til der skrues ned 
efter brug. 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. Generel info 
WOW-stævnet er af blevet godkendt som DS-DM for kvinder. 
Til vores stævner, herunder DM for BB10m og WOW-stævnet, må indbyggere fra Rusland, 
Hviderusland og Donbass regionen ikke deltage efter opfordring fra DIF og DS.. 

Punkt 11. Ungdom og joller 

1. Regelsæt om nøglebrik til DMU bygningerne gældende for træner, sejlere og frivillige 
DMU har indført et nyt låsesystem med nøglebrikker. Hvis alarmen går, kan der blive set på 
loggen for at afgøre, hvem gebyr for vagtudkald skal pålægges. 
En nøglebrik koster kr. 500. Ungdomsudvalget laver et oplæg på regelsæt hvis nøglebrikken 
mistes, gebyr pga. alarm, osv. Bestyrelsen skal godkende regelsættet. 

2. Adgang med DMU nøglebrik virker ikke til spil 
Claus B. tager dialog med Rasmus Schmidt (Fritidscenter Amager Strand) mht. løsning. 

3. RIB’en ’Squash’ 
Vi vil sætte den til salg, da vi anskaffer en ny. Den må have en vis værdi, da motoren er 
nyrenoveret. 

Punkt 12. Sejlerskole 

1. Generel info 
Der er stor aktivitet med at færdiggøre overdragelse til ny Sejlerskoleleder efter 
generalforsamlingen. 
Der er opstartsmøde med nye elever 30. marts.  
Den 28. april laves opfriskningskursus for instruktørerne. 
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Punkt 13. Motorbåde 

1. Generel info 
Intet at rapportere 

Punkt 14. Eventuelt 

1. Aprils bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 7. april, da den nye bestyrelse skal konstituere sig 

senest 14 dage efter generalforsamlingen. Økonomiudvalgsmøde afholdes derfor onsdag den 

6. april. Vi finder nyt starttidspunkt (tidligere kl. 15:30) fremover. 


