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

Referat af
SSF Bestyrelsesmøde
Torsdag den 17. oktober 2019 kl. 18:30-21:15

Til stede:
Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen (referent), Heidi Jørgensen, Tom Høst, Per
Østergaard, Dorthe Alvang, Helle Schougaard Wriedt og Martin Clifforth
Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund
Afbud: Jesper Lorents, Tonny Pedersen og Josephine Fock

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

Dagsorden blev godkendt med nogle få tilføjelser
Referat fra sidste møde d. 19. september 2019 blev godkendt

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

2.

Medlemsmødet den 3. oktober
Formanden orienterede om medlemsmødet. Det var et godt møde, men desværre deltog kun
godt 40 medlemmer, hvilket er færre end de sidste par år.
En arbejdsgruppe blev nedsat til at arbejde med forslagene om hvad man skal bruge området
ved den tidligere bedding på søndre plads til. Arbejdsgruppen ledes af Per Østergaard og
følgende deltager: William Thomassen, Leif Guldbech, John Hessing Simonsen og Søren
Bødtker
På medlemsmødet blev der opfordret til at vi sikrer at vores to hjertestartere bliver serviceret.
Tom og Dan sørger for dette,
Areallejeforhandlinger med Københavns Kommune
Vi er løbende i kontakt med kommunen, men der er kun langsomt skred i forhandlingerne.
Planen er stadig at en aftale skal være klar inden udgangen af 2019.

b. Nye sager
1.

-

Punkt 3. Økonomi og administration
1.

Information fra økonomiudvalget
På økonomiudvalgsmødet var hovedtemaet driftsresultatet for de første 9 måneder samt
behandling af et forslag om at leje en J/70 af Sejlsportsligaen. Økonomiudvalget indstiller til
bestyrelsen af vi godkender forslaget.
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2.

3.

Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget
Claus gennemgik status på den overordnede økonomi og udleverede detaljeret
budgetopfølgning for de første 9 måneder. Omkostningerne ligger generelt inden for budgettet.
Omsætningen er en del større end budgetteret, hvilket primær skyldes flere nye medlemmer
end forventet samt ekstraordinære pladslejeindtægter. Vi regner med at året giver et lille
overskud.
Leje af en J/70 for 1 år med forkøbsret
Pga. det råderum, der er opstået i økonomien, er der plads til at vi lejer en J/70 for et år med
forkøbsret. Det er et stort ønske fra både kapsejladsafdelingen og ungdomsafdelingen at vi
anskaffer os en eller to J/70ere. En enig bestyrelse godkendte det tilbud vi har fået fra
Sejlsportsligaen på leje af en et år gammel J/70 fra d. 1/12-19 til d. 30/11-20. Målet er stadig at
vi finder en sponsor eller fond, der vil betale for indkøb af 1-2 J/70ere, men lejeaftalen giver os
mulighed for at komme i gang nu. Hvis vi senere køber den lejede båd trækkes den betalte
leje fra købsprisen.

Punkt 4. Havn og plads
1.

2.

3.

Opfølgning på igangværende projekter
Der er nu etableret et nyt el-forsyningskabel fra vejskabet til el-skuret ved begyndelsen af
kanalen. Det tidligere kabel var kortsluttet i ca. 2 m dybde. Skaden er meldt til vores
forsikringsselskab.
GTL brændstof
Et medlem (1076) havde sendt et brev til bestyrelsen vedr. mulige problemer ved skift fra
diesel til GTL brændstof. Der er ikke fremført nye oplysninger, og da bestyrelsen vurderer at
fordelene langt overstiger ulemperne, fastholder bestyrelsen den tidligere beslutning om at vi
køber GTL til tankanlægget, når vi næste gang skal fylde på.
For at imødegå den usikkerhed, der findes hos nogle af vores medlemmer, vil vi forsøge at
afholde en medlemsaften i løbet af vinteren, hvor der kan indgå information om erfaringer med
brugen af GTL.
’Bollen’
’Bollen’ tages ikke på land i vinter med mindre det bliver en isvinter.
Det forudses at stikmolerne nok vil forsvinde, når området ved den gamle bedding renoveres.
Havneudvalget bemyndiges derfor til at igangsætte flytning af ’Bollen’ til ny plads ved
stikmolen ved det ny slæbested samt etablering af et nyt rum til kapsejladsudstyret. Det
inderste værksted deles med en skillevæg. Kapsejladsudvalget får nyt rum her. Det
undersøges om der skal etableres en nødudgang fra det inderste værkstedsrum.
Den nuværende kapsejladsbygning ved den gamle bedding på søndre plads kan, når
flytningen er tilendebragt, frigives til andre formål.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1.

Skipperstuen i Klubhuset er reserveret og dermed optaget til navigationsundervisning hver
tirsdag fra 18:30 til 21:30 i perioden fra 8. oktober 2019 til 10. marts 2020.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed
1.

2.

Olieberedskabsplan
Der afholdes møde med Kbh. Kommune og Hovedstadens Beredskab i begyndelsen af
november
Førstehjælpskursus
Det blev foreslået at vi afholder et førstehjælpskursus/hjertestarterkursus til foråret. Det kunne
være med deltagere fra forskellige afdelinger samt enkeltstående medlemmer (hvis der er
plads).
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3.

4.

Vagtmandsordningen
Tilmelding til vagtmandsordningen kan nu ske via hjemmesiden. Medlemmerne udfylder en
formular på samme måde, som når de søger om en bådplads.
Alle pladslejere opfordres til at tage deres nattevagter!
Låsning af lågen ved hovedporten
Lågen skal i vagtsæsonen fra d. 1. oktober til d. 30. april holdes låst uden for det tidsrum hvor
restauranten holder åbent. Det er derfor aftalt med Gert at restaurantens personale lukker og
låser lågen hver aften, når de lukker restauranten.

Punkt 7. Arrangementer
1.

2.

3.

Standernedhaling og Afriggergilde
Der er styr på sang og musik til standernedhalingen samt flag og kanonsalutter. Bordplan til
afriggergildet bliver lavet. Musik til middag er på plads. Indbydelser til direkte inviterede skal
næste år laves personligt med mere tydelig angivelse af at foreningen betaler for deres
deltagelse.
Bestyrelsen besluttede hvem der skal udnævnes til ”Årets SSF’er”.
Kommende arrangementer
Helle åbnede sløret for den kommende vinters arrangementer. Mere info kommer på
hjemmesiden.
Godkendelse af nyt medlem af Vild med vand udvalget
Ib Petersen ønsker at udtræde af Vild med Vand udvalget. Bestyrelsen takkede Ib for hans
indsats og godkendte at Lars Kristensen (medl. 1737) indtræder i udvalget i hans sted.
’Vild med Vand – Havnens Dag’ afholdes i 2020 d. 13. juni.

Punkt 8. Sejlerskole
1.
2.

Nyt fra sejlerskolen
Sejlerskolens har afholdt afslutningsfest. Spækhuggerne kommer på land d. 19. oktober.
Navigationsundervisning
Da vi nu kun kan låne lokaler i DMU til ungdomsafdelingens formål er
navigationsundervisningen flyttet til Skipperstuen i Klubhuset. Det fungerer fint.

Punkt 9. Ungdom og joller
1.

2.

3.

Ungdomsafdelingen siden sidst
Der deltog ungdomssejlere på to J/70ere den onsdag aften de var stillet til rådighed for SSFsejlere. Det var super!
Sejlsportsligaen arrangerede sammen med Ungdomsafdelingen Youngsters Camp den sidste
weekend i september med 50 deltagere heraf 4 fra SSF. Det var en stor succes, og
Sejlsportsligaen har spurgt om de må komme igen i 2020.
Vores pigeoptimister er inviteret til vintertræning i Holbæk.
Ungdomsafdelingen deltager som sædvanligt i standernedhalingen.
Godkendelse af indkøb
Bestyrelsen bevilgede indkøb af nye ror og sværd til optimisterne for ca. 5.000kr
Vi forsøger at få en eller flere optimistjoller sponsoreret til Standerhejsningen.
Service på RIB’er
RIBen ‘Squash’ har et lettere defekt ??? og der skal udføres service på begge motorer. Claus
Nygaard aftale detaljerne med havnefogeden og næstformanden.

Punkt 10. Kapsejlads
1.

Nyt fra kapsejladsudvalget
WOW-stævnet var igen en stor succes. Sejlsportsligaen har spurgt om vi igen i 2020 vil
afholde WOW-stævne, og det har vi sagt ja til.
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Kapsejladsudvalget vil evaluere sæsonen. Vores deltagelse i Sejlsportsligaen skal i mere faste
rammer.

Punkt 11. Motorbåde
1.

-

Punkt 12. Hjemmesiden
1.

Anne-Katrine Boström (AK) vil fremover redigere ungdomsafdelingens del af hjemmesiden.

Punkt 13. Eventuelt
-

Vi bruger Dropbox som vores dokument arkiv. Det er gratis indtil en hvis grænse, hvorefter
man skal tegne et abonnement. For at alle ikke skal tegne et abonnement, skal vi passe på
ikke at dele alt med alle; specielt billeder og andre store filer. Vi vil overveje at have
abonnement på en af foreningens PC’er på kontoret, så vi kan gemme alting i Dropbox på
dennes abonnement.
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