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

Referat af SSF
Version: 11. april 2018

Bestyrelsesmøde
Mandag den 19. marts 2018
Til stede:
Jørgen Erik Jensen, Jesper Lorents, Claus Brask Thomsen, Elin Brinkland, Tom Høst, Per
Østergaard, Jan Lauridsen, Lena Skov Andersen og Jimmie Beckerlee (referent).
Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund samt Hejdi Jørgensen og Kristian
Schaldemose (kun under Eventuelt) begge fra Ungdomsafdelingen
Ikke mødt: Kim Andersen.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. februar (version 4. marts) blev godkendt uden
kommentarer.

Punkt 2. Løbende sager ved formanden
a. Opfølgning på igangværende sager
1. Generalforsamling 2018
Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået. I forbindelse med valg til bestyrelsen
blev det bekræftet, at man havde kandidater til sejlerskoleleder og ungdomsleder på plads,
men at det stadig ikke havde været muligt at finde en, der ville stille op til posten som
kapsejladsleder. Medlemmernes og bestyrelsens forslag blev diskuteret, og der var enighed
om, at det var en god idé med orienteringsmødet om vedtægtsændringerne.
b. Nye sager
Intet under dette punkt.

Punkt 3. Økonomi og administration
1. Driftsstatus
Elin havde, som sædvanligt, sendt balancen ud i forvejen. Der var ingen bemærkninger til
balancen.
2. Budget 2018 og estimat 2019
Claus gennem gik budgettet og fortalte blandt andet, at der forventes en mindre
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medlemstilgang end i 2017, og det forventes, at færre vil gå deres nattevagter. Indtægterne
fra navigationsundervisningen er steget, fordi det er besluttet, at prisen nu er inklusiv
materialer, men resultatet bliver det samme, når materialeudgifterne er modregnet. Indtægt
fra skurafgift stiger lidt på grund af den vedtagne stigning på 50 kr./skur. Der er budgetteret
med udbedring af en svampeskade, og reparation af gulv i kølerummet i klubhuset.
Der forventes ikke de store ændringer fra 2018 til 2019, og estimat 2019 er derfor stort set
en fremskrivning af tallene fra 2018.

Punkt 4. Havn og plads
1. Legeplads
Der er sat nyt hegn op ved legepladsen.
2. Servicekaj
Materialerne kommer den 3. april. Det vil være muligt at isætte eller optage både i
weekenderne og efter kl. 15:30 på hverdagene i den periode, hvor arbejdet pågår.
Medlemmerne informeres om dette på hjemmesiden.
3. Midterbroen
De nødvendige brædder er udskiftet. Havneudvalget arbejder videre med en plan for
udskiftning af hele trækonstruktionen, da jernpælene er i god stand.
4. Skure
Der er en del reparation på de skure, der er ledige. De ledige skure forventes repareret i
løbet af en måned og vil derefter blive solgt iht. ekspektancelisten.
5. Opdatering af nøglebrik
For at kunne åbne skabet på mastekranen skal man have opdateret sin nøglebrik ved
boksen udenfor havnekontoret. Der er lagt information om opdateringen på hjemmesiden.
6. Mastekranen
Et problem med hjulet i toppen af kranen er blevet udbedret af leverandøren. Der er
desuden indgået en serviceaftale med leverandøren af kranen.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1. Køkken
Der er konstateret skimmelsvamp i den lille mellemgang og lidt i køkkenet. Udbedring af
skaden i mellemgangen er igangsat, og havneudvalget er ved at indhente tilbud på
udbedring af skaden i køkkenet. Gulvet i kølerummet skal laves, inden vedligeholdelsen
overgår til restauranten.
2. Kajakhuset
Der er kommet nyt tagpap på kajakhuset efter en stormskade. Forsikringen vil umiddelbart
ikke dække skaden. Havneudvalget arbejder videre med sagen.
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Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget
1. Orientering fra udvalget.
I forbindelse med kanonsalut ved standerhejsning vil Per kontakte formanden for
kanonlauget for at høre, om de vil prøve at søge dispensation, således at vi kan få en
tilfredsstillende visuel affyring.
2. Workshop om det nordøstlige Amager
Københavns Kommune og Amager Øst Lokaludvalg afholder en workshop om fremtiden for
området ”det nordøstlige Amager” den 11. april kl. 17 til 21 på Kofoed Skole. Der var bred
enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt, at vi deltager i den slags arrangementer og taler
SSF’s sag. Jørgen, Per og Svend Erik deltager for SSF.

Punkt 7. Sejlerskole
Intet under dette punkt.

Punkt 8. Ungdom og joller
1. Procedure for indhentning af børneattester
I forbindelse med vores tilskud fra Københavns Kommune skal SSF bekræfte, at vi ikke har
nogen i ungdomsafdelingen med anmærkninger i deres børneattest. Det har tidligere været
praksis, at Lena har fået fuldmagt fra formanden til at indhente børneattester for personerne
i ungdomsafdelingen. Fra 2018 er det kun muligt at søge digitalt, hvilket kræver en digital
signatur. Da man desuden ikke selv må søge om sin børneattest, blev det besluttet, at
formanden og Elin søger om børneattesterne fremover.

Punkt 9. Kapsejlads
Intet under dette punkt.

Punkt 10. Motorbåde
Intet under dette punkt.

Punkt 11. Miljø og sikkerhed
Intet under dette punkt.

Punkt 12. Eventuelt
Kristian Schaldemose (ungdomsafdelingen) var inviteret til at komme og informere om
Women On Water (WOW).
WOW er et nyt initiativ fra Sejlsportsligaen og Dansk Sejlunion (DS), der har til formål at få
flere kvinder ud at sejle og på sigt at få etableret en sejlsportsliga for kvinder. Kristian
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fortalte, at Sejlsportsligaen/DS var interesserede i at afholde et kvindestævne til efteråret i
SSF. Stævnet skulle afholdes i J70 både, som Sejlsportsligaen stiller til rådighed.
Sejlsportsligaen mener, at SSF har gode faciliteter og en god beliggenhed for afholdelse af
den type stævner, og i den forbindelse ville de tilbyde SSF et wildcard til sejlsportsligaens 2.
division. Der var enighed i bestyrelsen om, at det var en fantastisk mulighed for SSF, og at
man skulle aftale et møde med Sejlsportsligaen.
Tom fortalte, at han var blevet valgt som repræsentant i Fugl og Fisk, og at Fugl og Fisk
deltager i Vild med Vand - Havnens Dag 2018.
Claus fortalte, at Jesper og han havde deltaget i DS generalforsamling i Nyborg, hvor man
havde fået mange gode ting at vide. Et af de nye initiativer fra DS/Sejlsportsligaen hedder
Youngsters, som går ud på at etablere nogle ungdomsstævner under Sejlsportsligaen.
Youngsters er målrettet alle unge sejlere mellem 15 og 23 år. Youngsters starter med Sail
Camps i Horsens og på OURE. Der var enighed i bestyrelsen om at opfordre vores aktive
ungdomsmedlemmer til at deltage i Youngsters.

Næste møde: Mandag den 16. april kl. 18:30
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