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SSF Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 18. juni 2020 
 

Deltagere: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Jesper Lorents, 
Per Østergaard, Helle Schougaard Wriedt, Martin Clifforth (delvist) 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. Dagsorden blev tilføjet ”pkt. 6.2 Auktion over ejerløse fartøjer”. 

2. Referat fra den 14. maj 2020 blev godkendt. 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen, herunder udmeldinger fra bestyrelsen, aflysninger/udsættelser, 

begrænsninger for færdsel på kajer og broer m.m. 

Claus oplyste, at der er kommet nye retningslinjer fra Dansk Sejlunion og FLID. Det betyder, at 

vores klublokaler er åbnet, J/70 er startet, ungdom er startet og der er åbnet op for tyske, 

norske og islandske gæstesejlere. Gæstesejlere dog indtil videre udfylde en blanket om 6 

dages ophold, som FLID har udarbejdet. Der skal gøres grundigere rent. Vores bade og 

toiletfaciliteter rengøres hver dag. Vedrørende de øvrige klublokaler, må medlemmerne holde 

selvjustits. Vi må ikke presse medlemmerne til at deltage i aktiviteter. Broen ved DMU og 

”dækket” afspærres når Ungdom har instruktion. Havnekontoret holder nu åbent med de 

’gamle’ åbningstider. 

 

2. Status på ansættelse af ny pladsmand m/k 

Der har været 21 ansøgere til stillingen. 4 er indkaldt til samtaler. 

 

3. Kort status på igangværende forhandling med Kbh. Kommune om arealleje 

En lejeaftale på 30 år kan ikke indgås af embedsmændene, men er en politisk beslutning, som 

Kultur og Fritid forventer bliver truffet inden udgangen af juni måned. 

b. Nye sager 

1. Generalforsamling, fastsættelse af dato m.v. 

Efter 8. august må der forsamles 200 personer. Vi satser på at afholde generalforsamlingen 

mandag d. 31. alternativt d. 24. august, hvis den kan holdes hos os selv i klubhuset eller 

søndag d. 30. alternativt d. 23. august, hvis generalforsamlingen må holdes ude i byen. Vi 
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foretrækker at holde den i klubhuset. Claus undersøger om vi kan låne/leje lokaler hos Kbh. 

Kommune. 

Formanden ønsker udvalgenes inputs til beretningen senest 14 dage før Generalforsamlingen. 

Efter ansættelse af en Havnechef vil bestyrelsen fremsætte vedtægtsændringsforslag om, at 

der kun skal vælges 2 havneudvalgsmedlemmer på generalforsamlingerne (1 i lige år og 1 i 

ulige år). Hvis forslaget vedtages på Generalforsamlingen, skal der således kun vælges 1 

havneudvalgsmedlem i år. 

  

2. DS Generalforsamling, stillingtagen til forslag 

Claus deltager i Middelfart den 25. juni. Vi drøftede et forslag om at fjerne kredsinddelingen fra 

vedtægterne. Dette forslag blev forkastet på DS generalforsamling i 2019, men da det efter en 

dialog med DS bestyrelse og direktion fremover vil blive muligt at bibeholde f.eks. 

Østersøkredsen som et interessefællesskab under DS, besluttede bestyrelsen at SSF støtter 

forslaget. 

 

3. Ledelse af sejlerskolen indtil generalforsamlingen 

Bestyrelsen har fra den hidtidige ledelse af sejlerskoleudvalget modtaget besked om at de 

stopper. Jørgen har efterfølgende haft et møde med instruktørerne. Der er herefter 6-7 

instruktører, der gerne vil sejle i år med de gældende covid-19 restriktioner. Vi prioriterer de 4 

instruktør-føl og 2. års eleverne, således at vi står bedrer rustet til næste sæson. Sejlerskolen 

starter op efter nedlukningen mandag den 22. juni. Desværre ser det ikke ud til, at der kan 

blive undervisning for 1. års elever i år. Der søges stadig motorbådsinstruktør(er). Jørgen er 

konstitueret formand for sejlerskoleudvalget indtil Generalforsamlingen. 

Vi drøftede i øvrigt forløbet omkring åbningen af sejlerskolen. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget 
Der er indkaldt til et indledende retsmøde om uenighed vedr. betaling for toiletbygningerne på 
nordre og søndre mole. Vores opfattelse er, at leverandøren ikke har leveret den aftalte 
totalløsning, og heller ikke det aftalte produkt. Derfor har vi tilbageholdt en del af 
fakturabeløbet, som leverandøren nu kræver betalt. 
Der blev orienteret om situationen med restaurationen. Fra 1. august står vi selv for 
rengøringen af udendørs toiletter og kontor/skipperstue. 
 

2. Driftsstatus 
Aktivitetsniveauet har pga. covid-19 været lavt hvorfor udgifter er under det budgetterede. Til 
gengæld har vi haft en stor medlemsfremgang, og indtægterne er derfor over det forventede. 

Punkt 4. Ungdom og joller 

1. Status fra ungdomsafdelingen 
Man er kommet i gang med 6 nybegyndere. En del er ikke kommet tilbage endnu. Det kan 
være en udfordring med afstandsreglerne. Ungdom er også kommet i gang med at bruge J/70. 

Punkt 5. Sejlerskole 

1. Retningslinjer for brug af Tally-Ho 
Nogle i bestyrelsen mener, at det bør være dyrere at være med på Blueberry og Tally-Ho, og 
at det kun skal være en overgangsordning fra sejlerskole til anskaffelse af egen båd. En 
mulighed kan være, at eleverne fra Sejlerskolen skal have fortrinsret, og at der sættes en 
tidsbegrænsning for medlemskab af delebådene. Dette vil vi udsætte til senere vedtagelse. Vi 
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aftalte, at vi anser indeværende sæson for at være en halv sæson med skæringsdato 1. 
august. Prisen for Tally-Ho sættes indtil videre til 2.500 kr. Da det udelukkende er medlemmer 
fra Blueberry, der nu skal på Tally-Ho, skal disse således betale 1.000 kr. for 2020 idet de i 
forvejen har betalt 1.500 kr. for Blueberry. 
 

2. Igangsættelse af sejlerskolesæsonen 
Se pkt. 2.b.3. 

Punkt 6. Havn og plads 

1. Status fra havneudvalget om igangværende projekter (HOFOR regnvandsledning) 
Hvis regnvandsledningen medfører ændringer i dybderne i havnen, er det HOFOR der skal 
bekoste en oprensning. Der er tanker om, at få bundforholdene tegnet op, så ændringer kan 
kontrolleres. Havneudvalget finder den bedste løsning. 
 

2. Auktion over ejerløse fartøjer 
Et medlem har efterlyst sin jolle. Der har været et hjemmelavet årsmærke på, lavet af 
gaffatape og med et forkert nummer på. Derfor er jollen blevet solgt på auktionen. Da vi har 
gjort alt med hensyn til fremlysning af bådene, anser vi ikke, at vi er erstatningspligtige. Dette 
vil blive meddelt medlemmet. 
 

3. På given foranledning bliver det meldt ud, at hvis man har egne borde stående på 
græsarealerne, må de bruges af alle, herunder også gæster i havnen. I øvrigt må alle borde 
anvendes af alle og må derfor ikke forbeholdes medlemmer eller gæstesejlere. 

Punkt 7. Klubhus og bygninger 

1. Intet til dette punkt. 

Punkt 8. Fundraising 

1. Kort status på funding/sponsor støtte 
Der er kontakt til et medlem, der gerne til stå for dette. 

Punkt 9. Arrangementer 

1. Evaluering af Fælles eskadre sejlads på Øresund til Københavns Havn 

Der deltog 28 både fra SSF og der var enighed om, at arrangementet var en succes. KDY 

foreslår, at det bliver et tilbagevendende arrangement og foreslår den 12. juni næste år. Flere 

har dog gjort opmærksom på, at det falder sammen med ”Havnens Dag”. 

 

2. Kort status vedr. øvrige arrangementer 
Sankt Hans er aflyst i år. Et medlem vil gerne holde foredrag om sin jordomsejling. En evt. fest 
efter overstået Coronakrise, udsættes til næste år. 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. Status fra kapsejladsudvalget 
Sejlsportsligaen holder 2 stævner i august måned. Der holdes WOW-stævne i SSF den 19.-
20. september med 18 hold og mulighed for 3 yderligere. I den efterfølgende weekend vil der 
blive afholdt DM i Melges 24 for 10 både. 
Vi besluttede, at kontingent for deltagelse i J/70 skal være 300 kr. i år.  

Punkt 11. Miljø og sikkerhed 

1. Status på redningsstiger 
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I samarbejde med havnechefen vil Trygfonden blive søgt om 18 redningsstiger. 6 stk. til 
midterbroen vil blive prioriteret. 

Punkt 12. Motorbåde 

1. Tom vil invitere interesserede til et møde. 

Punkt 13. Hjemmesiden 

1. Intet til dette pkt. 

Punkt 14. Eventuelt 

Der er kontortid på torsdag den 25. juni som normalt. 

Næste bestyrelsesmøde er den 13. august. 

Konstituerende bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen er planlagt til den 10. september. 

 


