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Referat af Version 23. september 2018 

SSF Bestyrelsesmøde  
Mandag den 17. september 2018 kl. 18:30 
 
Til stede:  
Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Elin Brinkland, Per 
Østergaard, Tonny Pedersen og Jimmie Beckerlee (referent) 
 
Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund 
 
Afbud: Jesper Lorents, Martin Clifforth 
 
Fraværende: Kim Andersen 
 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. august (version 26. august) blev godkendt uden 
kommentarer.  
 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Status på lejekontrakt med Københavns Kommune 
Vi har dags dato modtaget et kontraktudkast fra Københavns Kommune. Jørgen følger op på 
sagen.  

b. Nye sager 

1. Årets Sundbyer 
Det blev diskuteret, hvem der skulle være årets Sundbyer.  
 
2. Ophævelse af strandbeskyttelsesloven 
Det har i en afgrænset periode været muligt for havne at søge om ophævelse af 
strandbeskyttelsesloven på havnens område. Det er den kommune, hvor havnen ligger i, der skal 
søge. Københavns Kommune har søgt på SSF’s vegne. Jørgen følger op på sagen. 
 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget 
Udvalget er blevet kontaktet af ejerforeningen på den anden side af gaden. De har ikke mulighed 
for at tilbyde toiletforhold til dem, der vedligeholder deres grønne arealer. De ville høre, om de for 
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et mindre beløb til SSF, kunne henvise dem til SSF’s toiletter. Vi svarede dem, at foreningens 
toiletter er offentligt tilgængelige, men at de var velkomne til at skænke det tiltænkte beløb til 
ungdomsafdelingen. Det ville de så gøre. 
 
2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget 
Finansbalance pr. 31/8 med august måned samt år til dato for 2018 og 2017, samt 
budgetopfølgning i forhold til budgetoversigten var blevet fremsendt inden mødet. Økonomien ser 
fornuftig ud, og det blev fremhævet, at der i budgettet for klubhuset er sat penge af til Pejsesalen, 
og i budgettet for Havn & Plads er sat penge af til renovering af slæbestedet (trailerrampen). 
 
3. Beslutning om timepris for arbejde udført for medlemmer  
Det blev besluttet, at i de tilfælde, hvor havnefogeden udfører (eller får udført) arbejde, som et 
medlem, efter gentagne påbud, skulle have udført, faktureres det pågældende medlem en timepris 
for det udførte arbejde på 400 kr. + moms 
 

Punkt 4. Havn og plads 

1. Opfølgning på igangværende projekter 
Havneudvalget har lavet en intro-plan til den nye havnefoged. I forbindelse med renovering af 
slæbestedet (trailerrampen) har man undersøgt, hvorledes den slags er løst i blandt andet 
Skovshoved og Helsingør.  
 

Punkt 5. Klubhus og bygninger 

1. Info om Salto låseplan (nøglebrikker) og Ruko låseplan (systemnøgler) 
Foreningen har et nøglesystem fra Ruko med 12 niveauer, hvoraf vi i øjeblikket kun bruger to 
(medlemsnøgle og bestyrelsesnøgle). Systemet er både dyrt og besværligt at administrere, 
specielt ved mistede nøgler. Vi har derfor valgt at benytte Salto systemet (nøglebrik) til så mange 
af vores låse som muligt, da for eksempel en mistet nøglebrik blot kan deaktiveres i systemet. Vi 
har derfor afholdt et møde med DMU om muligheden for at bruge Salto låsesystemet til de rum, 
som det kun er SSF, der bruger i DMU. Vi afventer referatet fra dette møde, inden vi kan gå videre 
med sagen. 
 
2. Nyt fra udvalget 
Der er besluttet, at pejsesalen skal sættes i stand. Tom, Jesper og Jørgen finder ud af, hvad der 
skal gøres. Det blev besluttet, at den lille mellemgang skal males, og der skal sættes nye 
opslagstavler op. 
 

Punkt 6. Miljø og sikkerhed 

Intet under dette punkt. 
 

Punkt 7. Arrangementer 

1. Nyt fra udvalget 
I forbindelse med børnenes juletræsfest søger arrangementsudvalget efter en julemand. Med 
hensyn til foreningsaftener har man besluttet først at starte til foråret. Det blev besluttet, at 
indkaldelsen til medlemsmødet skal udsendes 14 dage før mødet.	
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2. Standernedhaling og afriggergilde den 27/10 
Arrangementet blev gennemgået, og det blev diskuteret, hvem der skulle inviteres til afriggergildet. 
 

Punkt 8. Sejlerskole 

1. Nyt fra udvalget 
Der afholdes prøver i praktisk sejlads i den kommende weekend. Navigationsundervisningen 
starter den 2/10 med 20 kursister. 
 

Punkt 9. Ungdom og joller 

1. Nyt fra udvalget 
Alarmen er blevet lagt om i DMU. Vi håber ikke, at det giver anledning til dyre fejlalarmer. Der 
arbejdes fortsat på at skabe et jollemiljø ude ved DMU, men der mangler plads. Det blev foreslået, 
at en plan for området lægges frem på medlemsmødet. Det blev også diskuteret, hvordan vi får fat 
på jollesejlerne.  
 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. Sejlsportsligaen 
Sæson 2018 er afsluttet, 15 personer har været ude at sejle for SSF. Vi endte som nummer 11 i 2. 
division, så vi er selvskrevne til næste år. Vi skal i den forbindelse have diskuteret, hvad der er 
SSF’s mål med deltagelse i sejlsportsligaen og lave en plan for, hvordan det skal køre til næste år. 

2. Women On Water (WOW) 
Forberedelserne til WOW stævnet kører. Der er rigtig mange, der har meldt sig til at hjælpe, så vi 
er godt dækket ind. 
 

Punkt 11. Motorbåde 

1. ”Fugl og Fisk” 
Det blev besluttet, at Fugl og Fisk skal betale pladsleje for havnepladsen fra 1/1 2019. 
 

Punkt 12. Hjemmesiden 

Intet under dette punkt. 
 

Punkt 13. Eventuelt 

Der blev orienteret om DS medlemskonference. 

 
 
Næste møde: Mandag den 15. oktober kl. 18:30 
 


