Sundby Sejlforening
Amager Strandvej 15
2300 København S
Medlem af Dansk Sejlunion og
tilknyttet Danmarks Idrætsforbund
CVR-nr.: 53014518

SSF Bestyrelsesmøde – referat
Torsdag den 16. januar 2020
Deltagere: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst,
Jesper Lorents, Per Østergaard, Helle Schougaard Wriedt og Josephine Fock (referent)
Afbud: Tonny Pedersen, Martin Clifforth, Dorthe Alvang og webredaktør Svend Erik
Sokkelund

Dagsorden:
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat
Dagsordenen blev godkendt.
Referatet fra den 17. december 2019 blev godkendt.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden
a. Opfølgning på igangværende sager
1.

Status på ansættelse af administrativ medarbejder
Der var enighed i bestyrelsen om, at ansætte en Havnechef med ansvar for drift og
administration af hele foreningen og forinden indkalde til et medlemsmøde torsdag den 13.
februar kl. 19-21

2.

Status på igangværende forhandling med Kbh. Kommune om arealleje
Der har været positive samtaler med Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Københavns
Ejendomme (KEID), og kontraktforhandlingerne bliver genoptaget. Der er stadig tale om en
30-årig brugsaftale.

3.

Kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen
Der er en del poster, der bliver på valg på generalforsamlingen til marts: formand,
ungdomsleder, sejlerskoleleder, kapsejladsleder, 2 havneudvalgsmedlemmer og derudover 2
positioner uden for normal valgperiode nemlig kasserer og webredaktør.
Bestyrelsen besluttede via hjemmesiden og nyhedsmail at opfordre alle interesserede i at stille
op er til valg.

b. Nye sager
1.

Formanden meddelte, at han trækker sig på generalforsamlingen af arbejdsmæssige årsager
og dermed ikke modtager genvalg.

Punkt 3. Økonomi og administration
1.

Information fra økonomiudvalget

Tlf.: 32 59 35 80

www.sundby-sejlforening.dk

E-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk

BankNordik Reg.nr.: 6509 Kontonr.: 3050513512

Giro.: 705 6516

Emner der var til behandling på økonomiudvalgsmødet er alle lagt ind under andre punkter på
dette mødes dagsorden.
2.

Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget
Der blev givet en orientering om det foreløbige regnskab ved årsafslutning. Alle udvalg bortset
fra havneudvalget har holdt budgettet. Det ser alligevel ud til, at vi ender med et overskud pga.
flere nye medlemmer og flere pladslejer end budgetteret med.
Bestyrelsen bemyndigede økonomiudvalget til at beslutte om et eventuelt overskud skal
bruges til hensættelse til moleprojekt eller afskrivning på bygninger.

3.

Godkendelse af lejeaftale af J/70
Der er blevet indgået en aftale med sejlsportsligaen om at leje én J/70 fra 1. februar og et år
frem. Den bliver lejet med forkøbsret. Vi forsøger at finde en sponsor til lejen, og hvis vi får en
stor sponsor, så køber vi den. Bestyrelsen godkendte lejeaftalen.

Punkt 4. Havn og plads
1.

Opfølgning på igangværende projekter
Arbejdet med ny træspuns ved kanalen (ca 60 meter) og ved stikmolen ved mastekranen
påbegyndes 1. februar.

2.

Henvendelse vedr. udledning af overfladevand i havnen
Vi har modtaget en henvendelse fra HOFOR vedr. udledning af overfladevand i havnen. Det
ønsker vi ikke at imødekomme, da det kan ændre strømningsforhold i havnen og give øget
tilsanding med deraf ændrede vanddybder. Vi har meddelt dette til HOFOR og afventer nu
yderligere information om projektet.

3.

Afrapportering fra møde afholdt af FLID vedr. Lynetteholm projektet
FLID og Dansk Sejlunion har kigget på Lynetteholm projektet, som handler om at lave en ny ø
i Øresund ud for Københavns Havn vha. opfyldning af jord fra bl.a. nye metroprojekter. Det vil
bl.a. betyde, at man lukker for indsejlingen til Margretheholms Havnen (S/K Lynetten) i løbet af
få år. Derudover lukkes Lynetteløbet ind til Kbh. Havn, således at eneste indsejling bliver via et
smalt Kongeløb. Det meste af sejladsfarvandet imellem Kbh. Havn og det urene område på
Middelgrunden forsvinder ligeledes.
FLID og Dansk Sejlunion har samlet alle sejlklubberne og nedsat en arbejdsgruppe
koordineret af FLID med en projektmedarbejder, som kan tage kontakt til medier etc., for at
mindske de uheldige konsekvenser for lystsejlere m.fl.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1.

Renovering af gulv i restauranten
Det er fortsat planen at lægge nyt gulv i restaurantens store sal i uge 8. Forhandling om
endelig aftale er i gang.

Punkt 6. Kapsejlads
1.

WOW champions league stævne i SSF
Sejlsportsligaen har kontaktet os mht. at konvertere WOW-stævnet d. 18.-20. september 2020
i SSF til et WOW Champions League stævne. Stævnet vil dermed blive et internationalt
stævne med repræsentanter fra ca. 15 lande. Der vil være 6 pladser til Danmark, og SSF er
garanteret en plads.
Stævnet er blevet tildelt Danmark pga. den gode feedback vi har fået af de to første års WOW stævner. Vi har sagt ja og er meget stolte over, at vi er blevet spurgt, om vi kan afholde det.
Det er en meget stor anerkendelse af vores forenings arbejde, når vi afholder stævner.
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2.

Fremtidig struktur for J/70 arbejdet i SSF
Der skal laves en organisation rundt omkring den lejede J/70’er. Der er nedsat en gruppe med
Jesper Lorents, Claus Brask, Claus Nygaard og Josefine Boel Rasmussen, der tager stilling til
alt det praktiske omkring båden, f.eks. hvem må sejle båden, hvad koster det, hvordan booker
man båden, vedligeholdelse af båden osv.

3.

EM for J/70 i Skovshoved i juli måned
KDY arrangerer EM for J/70 i Skovshoved i juli måned. Vi skal have de bedste i SSF til at stille
op. Da tilmelding skal ske nu besluttede bestyrelsen at betale 5000 kr. til at tilmelde SSF til
stævnet.

Punkt 7. Funding
1.

Status på funding/sponsor støtte
Der var ikke modtaget orientering om aktivitet mht. dette emne. Bestyrelsen vil fremover
prioritere at vi får koordineret og sat gang i sponsor- og fondssøgningen.

Punkt 8. Sejlerskole
Intet at referere

Punkt 9. Ungdom og joller
1.

Nyt fra ungdomsafdelingen
Der arbejdes på at skaffe en trailer til Optimist-/Zoom 8 joller til ungdomsafdelingen.
Der var enighed om, at der kan indhentes tilbud med henblik på køb af en optimistjolle. Der
bør kunne indhentes sponsorstøtte til et sådant køb.
Der var enighed om, at betale det halve af belysning af gårdsplads og vejen bag ved DMU.
DMU betaler den anden halvdel. Samlet beløb er 13.000 kr.
Ungdomslederen og Erik fra DMU ønsker en forlængelse af flydebroen med et fag mere, da
vores joller bliver beskadiget af pladsmangel. Der var enighed om at finansiere halvdelen af
dette, hvis ikke Københavns Kommune vil betale.
Erik fra DMU og Ungdomslederen har påbegyndt et samarbejde om træning af 6-8 unge fra
DMU, som ønsker at lære at sejle.
Youngsters afholder camp d. 8.-9.-10. maj og skal derfor bruge pladser til J/70 på nordre mole
som sidste år. Seniorhuset skal også lånes.
Der afholdes forældremøde d. 3. februar, hvor forældre skal inkluderes i træning og andre
opgaver.
På foreningsdagen, hvor der bliver ryddet op og malet, foreslår Ungdomslederen, at der bliver
ryddet op og presenningen rettet til i ’skoleteltet’, hvor Ynglingene står om vinteren.

Punkt 10. Miljø og sikkerhed
1.

Redningsstiger
Der er mulighed for at søge et antal stiger hos Trygfonden, og det arbejde går vi i gang med.

Punkt 11. Motorbåde
Intet at referere
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Punkt 12. Hjemmesiden
Intet at referere

Punkt 13. Arrangementer
1.

Juletræsfesten
Der var 12 børn til juletræsfesten, og det var en meget hyggelig dag med en god og sjov
julemand.

Punkt 14. Eventuelt
Intet at referere
Næste møde er torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18:30.
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