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

Referat af
SSF Bestyrelsesmøde

Version 6. februar 2019

Mandag den 21. januar 2019 kl. 18:30

Til stede:
Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Jesper Lorents, Per
Østergaard, Elin Brinkland og Jimmie Beckerlee (referent)
Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund
Afbud: Tonny Pedersen og Martin Clifforth

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Der var en rettelse til referatet fra bestyrelsesmødet den 17. december (version 7. januar). En ny
version uploades til hjemmesiden

Punkt 2. Løbende sager ved formanden
a. Opfølgning på igangværende sager
1. Status på Fugl & Fisk
Der har været holdt et møde med Fugl & Fisk om hensigten med foreningen, og om der er fælles
interesser med SSF. Oprindelig var SSF én ud af fem organisationer der udgjorde partnerskabet.
På nuværende tidspunkt er det uvist om nogle af de fire andre organisationer overhovedet findes
længere eller er interesseret i at fortsætte. Derfor foreslås det at omdanne foreningen. Fugl & Fisk
vil fortsat gerne drive ’Flyvefisken’ og meget gerne i et tæt samarbejde med SSF. Der blev ikke
taget nogen beslutninger på mødet. Et nyt møde afholdes inden næste SSF-bestyrelsesmøde.

b. Nye sager
Intet under dette punkt.

Punkt 3. Økonomi og administration
1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget
Der arbejdes på at få alt lukket for 2018. Næsten alle udvalg har brugt mindre end budgetteret på
trods af god aktivitet. Årets resultat forventes at give et lille overskud efter hensættelser til
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igangværende arbejder m.m. Bestyrelsen besluttede at foretage følgende hensættelser i
forlængelse af tidligere beslutninger: 25.000 kr. til 100 års jubilæumsarrangementet, 15.500 kr. til
ungdomsfartøjsfonden, 100.000 kr. til renovering af pejsesalen (nyt gulv og møbler m.m.), 300.000
kr. til renovering af båd-/motorkranen samt resten af driftsresultatet til renovering af nordre
slæbested.
Foreløbigt budget for 2019 er udarbejdet og det opdateres inden generalforsamlingen.

Punkt 4. Havn og plads
1. Information fra Havneudvalget
Havneudvalget og formanden har afholdt 3-måneders evaluering med Dan, vores nye havnefoged.
Her blev det blandt andet blev besluttet, at Dan fremover vil have længere arbejdstid i
sommersæsonen og kortere i vintersæsonen. Derudover vil Dan arbejde hver anden lørdag i
sommersæsonen. Havneudvalget udtrykte stor tilfredshed med den måde, Dan er kommet ind i
arbejdet som havnefoged for SSF.
2. Opfølgning på igangværende havn og plads projekter
Arbejdet med renovering af slæbested, første etape af kanalen samt båd-/motorkranen starter nu.
Byggepladsen indhegnes af sikkerhedsmæssige årsager. Arbejdet forventes at foregå indtil 1.
april.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1. Status på renovering af mellemgang
Arbejdet med renovering af mellemgangen er afsluttet, og der var enighed om, at resultatet var
blevet godt.
2. Renovering af pejsesalen
Arbejdet igangsættes som planlagt d. 4. februar. Det er besluttet at erstatte gulvtæppet med et
teakgulv.

Punkt 6. Miljø og sikkerhed
1. Drøftelse af vagtmandsordningen
Den eksisterende vagtmandsordning samt ændringsforslag til denne blev diskuteret i bestyrelsen.

Punkt 7. Arrangementer
1. Siden sidst
Claus Rønnow har stor succes med arrangementet ”Hjælp jeg har fået båd” og rapporterer om
meget engagerede nye medlemmer af foreningen.
2. Kommende arrangementer (Banko 27/1, Foreningsaften 31/1)
Forberedelse af foreningens bankospil er på plads. Den 31. januar holdes arrangementet ”Hvordan
jeg får succes … når jeg sejler med børn, børnebørn, mand, kone, kæreste eller kat?”. Tre
mandage i februar afholdes tovværksworkshop.

Punkt 8. Sejlerskole
1. Nyt fra sejlerskolen
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Jørgen fortalte, at der har været holdt instruktørmøde på sejlerskolen som optakt til den næste
sæson Det er imponerende, hvordan der løftes i flok for at kompensere for Martins fravær. Tom
udtrykte tilfredshed med, at navigationsunderviserne nu er blevet bedre integreret med resten af
sejlerskolen.

Punkt 9. Ungdom og joller
1. Den kommende sæson
Den kommende sæson starter efter vinterpausen den 28. januar. Der har været afholdt
trænermøde, hvor ny træner, Keld Palmberg, blev præsenteret. Bestyrelsen godkendte de
trænere, der er indstillet til kontingentfritagelse iht. vedtægterne § 8.

Punkt 10. Kapsejlads
1. Nyt fra udvalget
Der har været holdt møde med Sejlsportsligaen om et Women on Water (WOW) stævne i SSF
igen i 2019. Sejlsportsligaen ønsker at udvide WOW-stævnet til 24 deltagende hold på grund af
stor interesse fra blandt andet Tyskland og Portugal. Sejlsportsligaen ønskede ligeledes at afholde
en Youngsters Camp i SSF ugen efter WOW-stævnet. Bestyrelsen tilkendegav interesse for at
SSF afholder de to stævner.
Der har også været holdt et møde med sejlere fra Kastrup og Skovshoved om genetablering af
Onsdagskapsejladserne i SSF med fokus på klassebåde (f.eks. Folkebåde). Udvalget arbejder
videre med forslaget.

Punkt 11. Motorbåde
Intet under dette punkt.

Punkt 12. Hjemmesiden
Svend Erik er i gang med at undersøge, hvorledes ungdomsafdelingen og sejlerskolen kan
redigere deres egen del af hjemmesiden. Ideen er at der udnævnes en ’lokal webredaktør’ for hver
af de to afdelinger, der kan opdatere deres egne sider under retningslinjer givet af webredaktøren.

Punkt 13. Eventuelt
Tom meddelte, at han ikke genopstiller til havneudvalget på generalforsamlingen.

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