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

Referat af
Version 5. juni 2018

SSF Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. maj 2018 kl. 18:30
Til stede:
Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Jesper Lorents, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Martin
Clifforth, Tonny Pedersen, Per Østergaard og Jimmie Beckerlee (referent)
Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund
Afbud: Elin Brinkland
Fraværende: Kim Andersen

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. marts (version 11. april) blev godkendt uden kommentarer.

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

Persondataforordningen.

Persondataforordningen kræver, at der skal være en dataansvarlig. Dette kan godt være
foreningen, men der skal være en kontaktperson. Det blev besluttet, at formanden er
kontaktperson. Det udsendte materiale til foreningens privatlivspolitik, baseret på en skabelon fra
Dansk Sejlunion, blev diskuteret. Det blev herefter besluttet at benytte det udsendte materiale
uden ændringer.

b. Nye sager
1.

Lejekontrakt med Københavns Kommune

Formanden har rykket Københavns Kommune for at få gang i forhandlingerne.
2.

Pladsmanden

Pladsmanden er langtidssygemeldt. Havneudvalget prøver at dække hans opgaver med de
tilgængelige ressourcer.

Tlf.: 32 59 35 80

www.sundby-sejlforening.dk

E-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk

BankNordik Reg.nr.: 6506 Kontonr.: 3050513512

Giro.: 705 6516

Punkt 3. Økonomi og administration
1.

Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget
April måned er ikke lukket endnu. Der har ikke været nogen ekstraordinære udgifter, så det
forventes, at april måned følger budgettet.

2.

Forslag om nye skabeloner med nyt logo
Bestyrelsen var enig om at bakke op om de udsendte skabeloner til brevpapir m.m. med nyt
logo. Det blev besluttet, at Claus og Pernille går videre med at få det nye logo implementeret.

Punkt 4. Havn og plads
1.

Opfølgning på igangværende projekter

Arbejdet på servicekajen er nu i fuld gang.
Elektrikeren er i gang med at skifte stik på skurene til CE-stik.
Motorblokken er flækket på foreningens plæneklipper. Havneudvalget arbejder med at finde en
løsning.
2.

Strømforbrug for medlemmer der bor i deres båd hele sæsonen

Havneudvalget går videre med sagen.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1.

Opfølgning på igangværende projekter
Gangen ved køkkenet er nu færdig efter fjernelse af skimmelsvamp.
Skaden i køkkenet er nu ved at være færdig. Der er kommet nyt gulv i kølerummet. Drift og
vedligehold overgår til restauranten.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed
Intet under dette punkt.

Punkt 7. Arrangementer
1.

Evaluering af Standerhejsning og Foreningsdag
Standerhejsningen var et vellykket arrangement. Dette års placeringen af kanonerne fik
generelt positiv respons. Aftenarrangementet var også vellykket, men man formoder, at der
havde været flere deltagere, hvis invitationerne var kommet ud tidligere.
Foreningsdagen var en stor succes med ca. 40 fremmødte, og alle arbejdsopgaver blev løst

2.

Kommende arrangementer
Pinsemorgen: Alt er på plads.
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Sankt Hans: DMU er booket. Jørgen holder talen. Det skal undersøges om flåden til bålet skal
repareres.

Punkt 8. Sejlerskole
1.

Status lige nu
Der er gang i sejladserne. Certificering af sejlerskolen er i gang.

2.

Udvalg herunder godkendelse af sejlerskoleudvalget
Sejlerskoleudvalget er ikke på plads endnu.

3.

Eksamen i Bollen / Women On Water (WOW) datosammenfald
Det blev besluttet at forsøge at lægge eksamen lørdag morgen, og hvis dette ikke er muligt, så
finder man en anden dommerbåd. Sejlerskolen koordinerer aktiviteten med Kapsejlads.

4.

Blueberry (ny påhængsmotor)
Påhængsmotoren til Blueberry er gået i stykker, og de låner i øjeblikket en påhængsmotor af
sejlerskolen. Det blev besluttet at købe en ny påhængsmotor til Blueberry.

Punkt 9. Ungdom og joller
1.

Status lige nu
Sejlads er i fuld gang. Det er planlagt at tage til et stævne i Sorø den 23. august.

2.

Opbevaring af vores materiel
Der er planer om, at alle joller skal samles ude ved DMU. Heidi arbejder videre med, hvordan
det kan indrettes. Der holdes et møde i DMU den 23. maj om opbevaring af materiel.

3.

Reparation af Marinus
Der er behov for, at klubbens Yngling Marinus bliver repareret. Behovet er ikke akut, men der
var enighed i bestyrelsen om, at alle foreningens tre Ynglinge bør være i sejlklar stand. Claus
rykker for reparationstilbud på Hopla.

Punkt 10. Kapsejlads
1.

Status vedr. SSF’s deltagelse i Sejlsportsligaen
Efter mødet om deltagelse i sejlsportsligaen er SSF klar til at sende et hold til det første
stævne i Frederikshavn den første weekend i juni. SSF har lejet en J70 i Lynetten torsdag den
17. maj, så besætningen har mulighed for at træne lidt inden stævnet. Næste stævne er den
23-24. juni.

2.

Women On Water (WOW)
Jørgen og Tonny har været til et møde, hvor der skal ses på faciliteterne.
Der er sporet interesse for et hold fra SSF.
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Punkt 11. Motorbåde
Intet under dette punkt.

Punkt 12. Hjemmesiden
Svend Erik vil gerne have information og billeder fra stævner og træning i forbindelse med
SSF’s deltagelse i sejlsportsligaen.

Punkt 13. Eventuelt
Intet til referat under dette punkt.

Næste møde: Mandag den 18. juni kl. 18:30
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