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

SSF Bestyrelsesmøde - referat
Torsdag den 16. april 2020
Mødet blev holdt som et telefonmøde.
Deltagere: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, 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 19. marts 2020 blev godkendt.

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

Coronasituationen, herunder udmeldinger fra bestyrelsen, aflysninger/udsættelser m.m.
Der er nyt opslag på hjemmesiden. Alle foreningens huse (fritidshuset, kajakhuset og
klubhuset m.m.) er ”lukket” og må ikke anvendes af medlemmerne. Jesper sørger for opslag
på bygningerne. Der holdes et enkelt toilet åbent på nordre mole og på søndre mole. De gøres
rent hver dag. Efter et besøg fra politiet, er foreningens borde ved flagmasten spærret med
tape. Vi må afvente og se, om besøgende i havnen kan lade være med at samle sig i større
grupper. Jesper kunne oplyse, at Vordingborg kommune har kaldt deres havnefogeder på
arbejde. Alle foreningsaktiviteter i SSF er lukket ned. Det gælder nu også vagtordningen.
Bestyrelsen lægger sig fortsat tæt op ad myndighedernes anvisninger, bl.a. også fra Dansk
Sejlunion (DS) og Danmarks Idrætsforbund (DIF).
Martin oplyser, at sejlerskolen ikke er kommet i gang endnu, og stiller sig tvivlende om det
overhovedet bliver realistisk at starte i år. Hvis det bliver muligt at starte op, vil klargøringen i
år kun bestå i skift af zinkanoderne.
Bestyrelsen vil dog indtil videre afvente situationen. Evt. kan der startes op med de
instruktører, der ikke er i en risikogruppe, flere sejldage herunder evt. i weekends. Når der
åbnes – helt eller delvist – er det Claus eller Jørgen, der melder ud.
Kontortiderne den 30. april og den 7. maj aflyses.

2.

Kort status på ansættelse af ny havnechef
Der har været godt 30 ansøgere. Der har været 4 til første samtale og 3 af dem har været til
anden samtale. Ansættelsesudvalget har 1 kandidat til stillingen, som vil være en styrkelse på
det administrative område og samtidig kan blive en god profilering af foreningen, f.eks. over for
myndighederne. Lønniveauet bliver lidt dyrere end først antaget.
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3.

Kort status på igangværende forhandling med Kbh. Kommune om arealleje
Der er intet nyt.

b. Nye sager
1.

Ingen nye sager.

Punkt 3. Økonomi og administration
1.

Information fra økonomiudvalget
Der er p.t. 17 medlemmer på vores delebåd ”Blueberry”. Det er ikke realistisk, at der kommer
flere på. Efter indstilling fra udvalget, besluttede bestyrelsen, at der indkøbes endnu en
delebåd til glæde for de medlemmer, der ikke får en fast plads m.fl. Der satses på en båd med
lidt mere komfort end ”Blueberry” samt med indenbordsmotor.
Bestyrelsen besluttede også, at der ansættes en studentermedhjælper som vikar i et par timer
om dagen, når vore havnefoged stopper den 30. april.
Vi er i dialog med forpagteren om den nuværende situation.

2.

Driftsstatus
Der har været en del henvendelser om medlemskab. Da kontortiderne af aflyst, besluttede vi,
at vi vil dispensere fra vores vedtægter således, at de interesserede kan blive indmeldt online.
Vi skylder p.t. 263.000 kr. på ombygningen af klubhuset.
Molearbejdet bliver lidt dyrere end først antaget.

Punkt 4. Havn og plads
1.

Kort status fra havneudvalget
Arbejdet i kanalen er færdigt og der forventes afleveringsforretning på fredag. Det kunne være
en god ide, at få hævet kajen hele vejen rundt med ca. 20 cm. HOFOR har lavet
prøveboringer (bl.a. gennem et vandrør). Planen er, at man i maj måned vil føre et rør under
broen til kanalen. Jørgen vil bede HOFOR om en skriftlig aftale.

2. Per forslår, at vores vedtægter ændres således, at havneudvalget kun har 2
bestyrelsesmedlemmer. Det egentlige udvalg kan bestå af flere.
3. Salg af ejerløse fartøjer sker via mail og sidste frist er på søndag kl. 15.00. Man har aftale med
en bådebygger om at aftage det, der ikke bliver solgt.
4. Foreningsdagen er aflyst.

Punkt 5. Klubhus og bygninger
1.

Renovering af gulv i restauranten
Renoveringen er udskudt.

Punkt 6. Kapsejlads
1.

Kort status fra kapsejladsudvalget
Jesper oplyste, at det forventes at forårets stævner i sejlsportsligaen aflyses. Det er håbet, at
der kan afholdes stævner i august-september. Vi håber, at WOW-stævnet i september kan
afholdes. Det er meget ærgerligt, at vores J/70 ikke kan få den forventede start. EM i J/70 i
Skovshoved 3.-11. juli er aflyst.
Vi skal være værter for DM i Folkebåd i 2021.

Punkt 7. Funding
1.

Kort status på funding/sponsor støtte
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Intet nyt.

Punkt 8. Sejlerskole
1.

Kort status fra sejlerskolen
Indtil videre er Sejlerskolen fortsat lagt ned pga. Coronasituationen. Der skal evt. findes en ny
instruktør til motorbåd. Martin og Jørgen tager en samtale med Karin.

Punkt 9. Ungdom og joller
1.

Kort status fra ungdomsafdelingen
Man afventer utålmodigt situationen. Det holdes kontakt med forældre og de unge. Det
overvejes, hvordan båddåb skal ske, når der nu ikke er den sædvanlige standerhejsning.

Punkt 10. Miljø og sikkerhed
1.

Kort status vedr. sikkerhed
Vagtordningen blev suspenderet fra den 6. april. Der har efterfølgende være nogle få
henvendelser om vagtønsker i april. De vil få tilbudt at tage deres vagter i oktober-november
måned i den nye vagtsæson. De skal melde de ønskede datoer ind til Tom på en mail.
Tom gav en kort statistik over den forløbne sæson. Når der tages hensyn til manglende vagter
i april måned, ser det ud til at antallet af dage med medlemmer på vagt er konstant på omkring
70 dage.

Punkt 11. Motorbåde
1.

Kort status fra motorbådsudvalget
Intet nyt.

Punkt 12. Hjemmesiden
1.

Intet nyt.

Punkt 13. Arrangementer
1.

Kort status fra arrangementsudvalget
Ved standerhejsningen den 2. maj vil kun Jørgen, Claus og Helle deltage. Webredaktøren vil
sørge for, at standerhejsningen kan streames via hjemmesiden. Jørgen laver et indlæg til
hjemmesiden.
Helle foreslår, at vi evt. kan gøre lidt mere ud af pinsemorgen, hvis det er muligt til den tid.

2. Der er intet nyt om Skt. Hans og standernedhaling.
Tom forventer, at Vild-med-Vand Havnens Dag udsættes til næste år.

Punkt 14. Eventuelt
Claus bemærker, at ”bordet” foran flagmasten er nylakeret af Peter Heller.
Materialet fra udvalget om anvendelse af arealet ved den nedlagte bedding lægges på
hjemmesiden.
Næste møde d. 14. maj pga. at d. 21. maj er Kristi Himmelfartsdag.
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