
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 27. januar 2014 klokken 1830 
Afbud fra Lena 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  
Regnskabet 2013 blev gennemgået efter revisors udkast. 
Kassererposten er efterhånden blevet til et meget stort arbejde for en person. Flemming og Poul har været til 
møde med revisorfirmaet med henblik på at omstrukturere kontor og regnskabsposten, så det hele kan stå 
mål med moderne krav til regnskab og medlemsstyring og at arbejdsbyrden som kasserer bliver foreneligt 
med frivilligt arbejde på lige fod med andre bestyrelsesposter. 
Vi har modtaget et foreløbig udkast til omlægning og opstart fra revisor, således at det nye system kan være 
startet op og køreklart når kassereren stopper til generalforsamlingen. 
Til at varetage det resterende arbejde på SSF’s kontor ansættes en foreløbig kontormedarbejder for at vi kan 
se hvilke timekrav der stilles til jobbet i fremtiden. 
Bestyrelsen besluttede at starte processen op. 
Af hensyn til årsregnskabet skal bygninger i SSF nyvurderes. 
DS har løst problemet med at vi sejler med flere mennesker på foreningens både således at vi er 
forsikringsmæssig dækket gennem DI. 
Der arbejdes med at få lavet en arbejdsbeskrivelse over de bestyrelsesposter, der er på valg, således at man 
er orienteret om hvad man går ind til når man vælges. 
Der er møde i DMU hvor der skal vælges bestyrelse, Tonny fortsætter som SSF’s repræsentant. 
 
Punkt 2. Havn og Plads: 

Pladsmanden har oplyst, at der til nattevagten indtil nu er brugt 2½ kg kaffe og 400 kaffefiltre på kun 30 
vagtdage, så vi går ud fra at også andre medlemmer nyder godt af dette. 
Arbejdet på nordre mole skrider fremad, selvom der er problemer med at få skinner til pladserne. I 
samarbejde med naboklubberne undersøges muligheden for at få brugte borerør til erstatning for 
jernbaneskinner. 
Den nye port er opstillet og skal nu bare færdigjusteres. Porten lukker automatisk uden for åbningstiden. 
Der forhandles med forsikringen om erstatning efter tyveriet fra pladsmandens værksted. 
 
Punkt 3. Aktiviteter: 
Bankospillet er klargjort og fastelavn er ved at være forberedt. 
Foreningens fællestur til Rå i pinsen er under forberedelse og vil blive reklameret på opslagstavler og 
hjemmeside. 
Til julefrokosten er tilslutningen dalende så der arbejdes med muligheden for et andet koncept. 
 
Punkt 4. Sejlads: 

3 fra sejlerskolen har været på kursus i DS i forbindelse sejlerskolearbejdet. 
Der har været problemer med tilmelding til sejlerskolen via hjemmesiden, det skulle nu være løst. 
Et instruktørmøde er under opsejling til planlægning sejlerskolens arrangementer og samarbejdet med 
ungdomsafdelingen. 
 
Punkt 5. Ungdom, joller og kajakker: 
Intet. 
 
Punkt 6. Motorbåde og sikkerhed: 

Intet 
 
Punkt 7. Eventuelt: 
Intet. 
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