
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 

2300 København S 
Medlem af Dansk Sejlunion og 

tilknyttet Danmarks Idrætsforbund  
CVR-nr.: 53014518

Referat af  
SSF Bestyrelsesmøde  
Torsdag den 21. november 2019 
Kl. 18:30  

Til stede:  
Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Tom Høst, Per Østergaard, Helle 
Schougaard Wriedt, Martin Clifforth og Josephine Fock (referent) 

Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund 

Afbud: Dorthe Alvang, Tonny Pedersen og Jesper Lorents 

Dagsorden: 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

Dagsordenen blev godkendt 

Referatet fra mødet den 17. oktober 2019 blev godkendt 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 
a. Opfølgning på igangværende sager 
1. Formanden meddelte, at der intet nyt var vedrørende huslejekontrakt med Københavns 

Kommune 

b. Nye sager 
Bestyrelsens aftale med om Claus Brask, om at få styr på hele kasserer funktionen, udløber 
med udgangen af november måned. Formanden foreslog derfor bestyrelsen at slå en stilling op 
på 20 timer til at varetage det daglige kasserer arbejde, herunder styre alle udvalg, aflaste 
øvrigt administrativt arbejde samt være daglig leder af Havnefogeden.  
Stillingen skal opslås hurtigst muligt. 
Der vil fortsat, efter stillingen er besat, være en økonomi- og budgetansvarlig i bestyrelsen, 
som vedkommende referer til. 
Bestyrelsen bakkede op om forslaget 

Indtil stillingen er besat påtager Claus Brask sig denne opgave fra den 1. december 2019. 

Punkt 3. Økonomi og administration 
1. Information fra økonomiudvalget 

Under punktet drøftedes den nærmere tilrettelæggelse og økonomi af en administrativ ansat 
som besluttet under ovenstående punkt.  

2. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. Budget 

Regnskabet blev gennemgået 
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Omsætningen er en del større end budgetteret, hvilket primær skyldes flere nye medlemmer 
end forventet samt ekstraordinære pladslejeindtægter. Samtidig er der brugt lidt flere midler på  
havnen end budgetteret. 
Der forventes et regnskab i balance ved årets udgang 

Punkt 4. Havn og plads 
Der blev orienteret om, at vi er i gang med at rydde op på hele pladsen.  
Vi har efterlyst ejere til efterladte både på hjemmesiden og vil derefter lave auktion over 
efterladte både og indkassere det beløb, der skyldes til klubben for manglende betaling. 
Indtægter derudover vil blive hensat på en konto, således at en ejer senere vil kunne 
henvende sig og få udbetalt det resterende beløb. 

Der er indhentet yderligere tilbud på at lave træspunsen i kanalen og stikmolen ved 
mastekranen. 

Punkt 5. Klubhus og bygninger 
1. Der blev orienteret om kvartalsmøde med forpagteren. 

I uge 8 fra den 17-23.februar vil baren i restauranten blive ombygget pga. nyt fadølssystem og 
det indvendige i baren vil blive istandsat. Restauranten vil køre på nedsat blus i den periode 

I samme perioden vil halogenspots blive lavet om til LED. Hvis omformerne skal laves om i 
den forbindelse, er bestyrelsen åben for at betale den del af udgiften. 

Det undersøges om der i samme perioden skal laves gulv, males, installeres nye bordplader 
og stole etc. 

Herretoiletterne lugter meget dårligt. IFØ leverer 3 nye urinaler og vi betaler for opsætningen 

Punkt 6. Miljø og sikkerhed 
1. Der blev orienteret om, at der er påbegyndt undersøgelser i forholdt til abonnement etc. af de 

hjertestartere, som vi har. Derudover er redningsstigerne ved molerne ved at blive undersøgt. 
2. Opsætning af nye redningsstiger ved FLID koster ca. 150.000. Vi er ved at undersøge at få 

strikket et tilbud sammen. 
3. Vi er desuden ved at undersøge muligheden for førstehjælpskurser. 
4. Der har været afholdt møde med Kommunen vedrørende kravet om at kunne lukke af for 

eventuel olieforurening i havnen, der kommer udefra. Det er muligt, at vi ikke behøver nogen 
selvstændig lukning, da lukningen skal være ved molehovederne længere ude, og det således 
ikke er vores ansvar.  

Punkt 7. Arrangementer 
1. Kalenderen for arrangementer i 2020 og 2021 skal opdateres af sekretæren 
 I den forbindelse blev det besluttet at bestyrelsesmødet i maj og oktober bliver rykket på grund 

af Kr. Himmelfart til den 14. maj og efterårsferie til den 22. oktober. Ellers er møderne ordinært 
den 3. torsdag i hver måned. 

  Bestyrelsesmøde den 19. december 2019 bliver rykket til den 17. december. 
2. Kalender for ekstra aktiviteter bliver opdateret af arrangementslederen  
3. Juletræsfesten er den 8.december.  
4. Seniorernes Bankospil var 17. november. 
5. Karin Saida Sonne afholder ”Kvindesejler i en mandeverden” den 30.januar 2020 
6. Foreningens Bankospil er den 26. januar 
7. Der er ”Regelkursus” den 29.februar og 1. marts ved Sejlunionen. Det bliver besluttet, hvor 

mange vil vi sende. 
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8. Fastelavn er den 1. marts 
9. ”Sikkerhed til Søs” med John Strøbæk er den 26. marts 
10. Hvis nogen har ideer til arrangementer så sig det til arrangementslederen. 

Punkt 8. Sejlerskole 
1. Dansk Sejlunion har holdt konference, hvor Annette og Martin Clifforth deltog. Indhold på 

konferencen følger det som diplomuddannelsen kræver, og indeholder det som skal være 
implementeret i Sejlerskolen, for at den fortsat kan være certificeret 

2. Der kommer ikke en ny Skipperbog fra Sejlunionen, men der kommer en opfølgning til bogen 
om instruktion. 

3. Der er 5 instruktørføl i 2020. 
4. Overdragelse af sejlerskoleleder er i proces, da Martin Clifforth stopper. Josephine Fock har 

sagt ja til at overtage posten. Hun er ved at blive sat ind i hele arbejdet af Karin Saida Sonne, 
der sammen med Claus Rønnow har vikarieret for Martin Clifforth. 

5. Claus Rønnow og Annette Clifforth er ved at udarbejde et følkursus for nye instruktører. 

Punkt 9. Ungdom og joller 
1. Det går godt i Ungdomsafdelingen. Bådene er afrigget og eleverne er gået i gang med 

vintertræning. Klubben har fået mulighed for at låne den lille Øresundshal. Der afholdes 
julefrokost den 2.december. Træningen går i gang i februar igen. 

Punkt 10. Kapsejlads 
1. Der er blevet snakket med Nynne fra Sejlunionen om muligheden for at leje J70. De lejer alle 

7 både ud på en gang, så vi ved endnu ikke, hvornår vi får en. Det vil betyde meget for 
klubben at få en J70 at kunne træne i – både for ligaen, WOW og for fastholdelse af de unge 
medlemmer. 

2. Man er i gang med at flytte kapsejladsskuret over til værkstedet. Bollen er allerede flyttet over 
til værkstedet.  

Punkt 11. Motorbåde 
1. Vi var til Bestyrelsesmøde i Fugl og fisk. De vil gerne have flere skippere. De vil gerne have, at 

vi promoverer at flere melder sig til at blive Skipper, således at man kan tage andre 
medlemmer af Sundby med ud at sejle. Det er et krav, at man tager ud med Fugl og Fisk og 
demonstrerer at man kan være skipper. 

Punkt 12. Hjemmesiden 
1. Intet nyt 

Punkt 13. Eventuelt 
Intet at referere 
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