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

Referat af
Version 2. juli 2018

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

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. maj (version 5. juni) blev godkendt uden kommentarer.

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

Status på pladsmanden

Pladsmanden er stadig langtidssygemeldt. Havneudvalget prøver at dække hans opgaver med de
tilgængelige ressourcer.
2.

Status på lejekontrakt med Københavns Kommune

SSF (Jørgen og Claus) har haft det første møde med Københavns Kommune. Der arbejdes på at
få en kontrakt med 10 års løbende opsigelse, hvilket der var forståelse for hos kommunen.
3.

Tilbud om internetforbindelse fra Haveforeningen Amager Strand

Haveforeningen har sendt et tilbud til SSF. Claus undersøger, om det kan dække vores behov.

b. Nye sager
Intet under dette punkt.

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
Regnskabet for maj samt år til dato blev fremlagt. Der har ikke været nogle ekstraordinære
udgifter, så det forventes, at maj måned følger budgettet.

Punkt 4. Havn og plads
1. Opfølgning på igangværende projekter
Arbejdet på servicekajen er nu afsluttet. Leverandøren har været en særdeles positiv samarbejdspartner. Havneudvalget har derfor valgt at holde et møde med samme leverandør om et tilbud på
reparation af slæbestedet ved siden af servicekajen.
Elektrikeren er i gang med at skifte stik på skurene til CE-stik. Det er i den forbindelse besluttet, at
hvis man skal have installeret elmåler i sit skur, skal det gøres af SSF’s elektriker.
Havneudvalget oplever stor forståelse og hjælpsomhed fra medlemmerne i forbindelse med
pladsmandes fravær.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1. Rengøring af toiletter
Der er indhentet to tilbud på rengøring af vores toiletter (og øvrige rengøring). Der skal indhentes
tilbud fra vores nuværende leverandør, inden det kan besluttes, hvem der skal have opgaven.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed
1.
Øldåser/metalcontainere
Foreningens metalcontainere bliver meget hurtigt fyldt med tomme øldåser, og tømning af
metalcontainere koster foreningen en hel del. Problemet kunne reduceres væsentligt, hvis dåserne
blev trykket sammen, inden de blev smidt i containeren. Bestyrelsen vil opsætte et lille værktøj,
som kan bruges til at trykke dåserne sammen med ved hver metalcontainer. Medlemmerne vil
ligeledes blive opfordret til at trykke deres dåser sammen via skilte og information på
hjemmesiden.
2.
Flaskecontainere
Det har været praksis, at flasker blev stillet ved siden af containerne til husholdningsaffald, og
pladsmanden samlede flasker ind. Foreningen har to flaskecontainere, og flaskerne burde komme
direkte i disse containere. Der arbejdes på at udarbejde en affaldsplan i løbet af efteråret med
bedre skiltning, så man kan se, hvor man kan aflevere de forskellige typer affald.

Punkt 7. Arrangementer
1.

Evaluering af arrangementer siden sidst
Der var god stemning til arrangementet Pinsemorgen, og der blev solgt godt af lodderne. Der
var ligeledes positive tilbagemeldinger fra dem, der deltog i turen til Raa. Vild Med Vand var
igen i år et vellykket arrangement. Det blev dog anslået, at der var lidt færre gæster end sidste
år. Vild Med Vand-udvalget mødes for at evaluere dagen. Familiesejladsen blev aflyst på
grund af for få tilmeldte. Birgitte har meddelt, at hun ikke vil arrangere Familiesejladsen
fremover.
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Der er afholdt foreningsaften med emnet: Årets sommertogt til?...
Et godt arrangement med ca. 15 deltagere.
2.

Kommende arrangementer
Med hensyn til Skt. Hans er der tvivl, om afbrændingsforbuddet gælder på vandet ud for DMU.
Per kontakter Beredskabsstyrelsen for at få det afklaret.
Der er ikke planlagt, så mange arrangementer i løbet af sommeren, da erfaringen har vist, at
interessen er væsentlig mindre, når sejlsæsonen er gået i gang.

Der er sporet en interesse for et genopfriskningskursus i navigation. Udvalget arbejder videre med
idéen.

Punkt 8. Sejlerskole
Intet under dette punkt.

Punkt 9. Ungdom og joller
1. Status lige nu
Sejlads er i fuld gang, og der kommer flere medlemmer til. Der arbejdes forsat på at skabe et
jollemiljø ude ved DMU.

Punkt 10. Kapsejlads
1. Status vedr. SSF’s deltagelse i Sejlsportsligaen
Foreningens hold Sundby Marlins har været til det første stævne. Holdet kom hjem med masser af
Sejlsportsligaerfaring, og appetit på mere. Stævnet blev holdt i Frederikshavn, Stævnet var meget
velorganiseret og gav god inspiration til, når vi selv skal holde WOW-stævne.
2. Women On Water (WOW)
Når vi skal afholde det første WOW-stævne til september, står Sejlsportsligaen for arrangementet
på vandet. Vi skal have afklaret, hvad SSF skal stå for på land. SSF har møde med DS den 27.
juni.
Det er lykkedes at samle et SSF-hold til WOW. De er tilmeldt til stævnet og er også begyndt at
træne i at sejle J70.
3. Øvrig kapsejlads
SSF’s Melges 24 sejlere blev nummer 6 ud af 40 både ved Nordisk Mesterskab.
Der planlægges tiltag på hjemmesiden vedrørende Sundby Cup.

Punkt 11. Motorbåde
Intet under dette punkt.

Punkt 12. Hjemmesiden
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Det blev besluttet at bevillige en ny computer til hjemmesideudvalget.

Punkt 13. Eventuelt
Folderen om SSF, der primært deles ud til nye medlemmer, er blevet opdateret.

Næste møde: Mandag den 20. august kl. 18:30
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