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

SSF Bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. maj 2020
Mødet blev afholdt i Skipperstuen.
Vores ny Havnechef Erik Schmidt præsenterede sig for bestyrelsen inden mødet.
Deltagere: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen (via videolink), Jesper Lorents, Per Østergaard, Helle Schougaard Wriedt, Martin Clifforth og Tom Høst (referent).
Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund.
Afbud: Tonny Pedersen, Dorthe Alvang og Josephine Fock

Dagsorden:
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat
1.
2.

Dagsorden blev godkendt.
Referat fra den 16. april 2020 blev godkendt.

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

Coronasituationen, herunder udmeldinger fra bestyrelsen m.m.
Der er kommet nye retningslinjer fra Dansk Sejlunion. Bl.a. er afstandsreglen nedsat til 1 meter. Vores skiltning på havnen vil derfor blive ændret. Tirsdagssejladserne kan genoptages
med restriktioner. Der skal ske opdeling i felter med forskudte starter. Jesper og Claus Villadsen fastslår retningslinjerne for tirsdagssejladserne.
Martin mener ikke, at det er realistisk at starte praktisk sejlads. Jørgen mener godt, at det kan
lade sig gøre, selvfølgelig under iagttagelse af retningslinjerne fra Dansk Sejlunion. Beslutningen er op til den enkelte instruktør og elev. Evt. kan bådene klargøres således, at de er klar
når skolesejladsen kan genoptages. Martin vil gå tilbage til instruktørgruppen for at undersøge
tilslutningen i sejlerskolen, i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opstart af
sejlerskolen.
Aflåsning af toiletter fortsætter indtil videre. For at forhindre badning vil brusehovederne blive
afmonteret.
Ungdomsafdelingen følger også retningslinjerne. Der er således opdeling i hold med maksimalt 10 deltagere inkl. instruktør.
Når restauranten kan lukke op mandag den 18. maj, vil det ske i samarbejde med havneudvalget så udeservering vil genere medlemmerne mindst muligt.
Dette punkt gav anledning til en drøftelse af brugen af sociale medier. Bestyrelsen var enig i
ikke at kommentere opslag på Facebookgruppen ’SSF-sejlere / Sundby Sejlforening’, da det
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er umuligt at skelne mellem privatpersonen og bestyrelsesmedlemmet. Bestyrelsens officielle
kommunikationsmiddel er foreningens hjemmeside,
Det blev også fastslået, at det er bestyrelsen, der træffer beslutninger om lukning og genåbning af arrangementer.
2.

Ansættelse af ny havnechef
Der er ansat en ny havnechef, der starter mandag den 18. maj. Der kommer opslag på hjemmesiden i aften.

3.

Kort status på igangværende forhandling med Kbh. Kommune om arealleje.
Intet nyt men formanden følger løbende op med Kbh. Kommune.

b. Nye sager
1.

Underskriftsindsamling foranlediget af et medlem.
Der er ikke bedt om en drøftelse med bestyrelsen. Bestyrelsen er enige med Jørgen i de svar,
som han har givet medlemmet, der stod bag underskriftindsamlingen, herunder henvisningen
til orienteringen på medlemsmødet d. 13. februar. Jørgen oplyser i øvrigt, at han også har
modtaget positive tilkendegivelser.

2.

Fælles eskadre sejlads på Øresund til Københavns Havn.
Vi ønsker at deltage, men det afhænger selvfølgelig af, hvornår det bliver. Claus taget kontakt
til KDY.

3.

Ansættelse af en pladsmand.
Jobbeskrivelsen blev drøftet. På Heidis foranledning bl.a., at pladsmanden godt kan være en
kvinde.

Punkt 3. Økonomi og administration
1.

Information fra økonomiudvalget.
Der er indkøbt en ny delebåd til at supplere ’Blueberry’. Det er en Granada 27 ’Tally-Ho’.
Vi vil søge hjælpepulje til idrætsorganisationer for manglende indtægter.
Søndre kaj i kanalen og stikmolen ved mastekranen blev 15% dyrere end det oprindelige tilbud, men det skyldes nødvendige ekstraarbejder.
Jørgen og Claus har 2 gange optaget potentielle nye medlemmer pr. telefon, da kontoret jo er
lukket. Det har givet ca. 20 nye medlemmer.
Der er gang i rykkerproceduren.

2.

Driftsstatus.
Vi har fået flere indtægter end der er budgetteret med. Claus regner med, at vi holder budgettet vedr. lønudgifterne. Overordnet ser det fint ud.

Punkt 4. Havn og plads
1.

Kort status fra havneudvalget om igangværende projekter (HOFOR regnvandsledning).
Vi føler os dårligt behandlet af HOFOR, så det er lige p.t. gået i stå.

2.

Status for afholdt auktion over ejerløse fartøjer.
Auktionen forløb godt. Alle både er afhændet, heraf 1 båd til en ophugger.
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Punkt 5. Klubhus og bygninger
1.

Der er skiftet 2 toiletter på det udvendige dametoilet.

Punkt 6. Funding
1.

Kort status på funding/sponsor støtte.
Der er arrangeret et møde med et medlem, der er interesseret i at hjælpe på dette område.

Punkt 7. Arrangementer
1.

Pinse
Pinsearrangement er aflyst.

2.

Kort status vedr. øvrige arrangementer.
Der er kommet positiv feedback på standerhejsningen.
Vi ved endnu ikke om Skt. Hans arrangement kan gennemføres, men Helle oplyser, at det hurtigt kan arrangeres, da forberedelserne egentlig er på plads.
Vi vil overveje en sommerfest inden Generalforsamlingen, når og hvis det kan lade sig gøre.

Punkt 8. Kapsejlads
1.

Kort status fra kapsejladsudvalget.
Der er tilmeldt et hold til e-sailing for J/70 via sejlsportsligaens hjemmeside.

Punkt 9. Sejlerskole
1.

Kort status fra sejlerskolen
Der er et muligt emne til sejlerskoleleder.

2.

Undervisning i praktisk sejlads i motorbåd
Motorbådsinstruktørerne har valgt at stoppe. Der kan således ikke tilbydes undervisning i motorbåd p.t. Der skal søges instruktører til motorbådssejlads på vores hjemmeside.

Punkt 10. Ungdom og joller
1.

Kort status fra ungdomsafdelingen
Situationen afventes, men hvis det kan lade sig gøre vil der ske båddåb til standernedhalingen.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed
Intet nyt.

Punkt 12. Motorbåde
Intet nyt.

Punkt 13. Hjemmesiden
Intet nyt.

Punkt 14. Eventuelt
Intet nyt.
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