
Referat af bestyrelsesmøde i SSF 
 
Mandag den 31. marts 2014 klokken 1830 
 
Punkt 1. Protokol & beretning:  
Formanden bød velkommen til de ny bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen valgte Tom Høst som ny næstformand. 
Herefter lavede bestyrelsen en præsentationsrunde og informerede de nye bestyrelsesmedlemmer lidt om 
hvilke arbejdsopgaver der følger med bestyrelsesposterne. 
Tonny, den afgående formand fortsætter som SSF’s repræsentant i Det Maritime Ungdomshus. 
Poul fortsætter som SSF’s repræsentant i Fugl og Fisk. 
Det er blevet oplyst at SSF’s vedtægter er underlagt vedtægterne i DIF. Poul og Sten undersøger dette 
nærmere for at få disse formalia i orden. 
 
Punkt 2. Økonomi 
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 27. januar 2014 at iværksætte en revision af 
arbejdsfordelingen mellem kassereren og de øvrige udvalgsposter i bestyrelsen med henblik på at aflaste 
kassererens omfattende arbejdsbyrde. På den baggrund blev der indgået samarbejde med Info Revision om, 
at de den 1. april skulle igangsætte det nye regnskabsprogram og samtidig overtage foreningens bogholderi. 
Til yderligere aflastning af kontorarbejdet besluttede bestyrelsen på ovennævnte møde at antage sekretæren 
i bestyrelsen som medhjælp til forefaldende arbejde, herunder betjening af medlemmerne og 
medlemskartoteket på kontoret. Ansættelsen udgør maksimalt 8 timer om ugen, påbegyndt den 15. februar 
2014. 
 
Den nyvalgte kasserer, Elin Brinkland har valgt at overtage kassererposten med alle de hidtil knyttede 
arbejdsopgaver. Kassereren har aftalt kurser i det nye regnskabsprogram hos Info Revision for såvel 
kassereren som Britta, da programmet ikke kan tages i brug før oplæring har fundet sted. Der er ikke indlæst 
balance i det nye regnskabssystem og der er andre mangler som der skal rettes op på. 
Kassereren har valgt at nedsætte et kassererudvalg bestående af den tidligere kasserer Britta og den tidligere 
kasserersuppleant Lilian. 
 
Kassereren mener at det nedsatte udvalg kan klare de administrative opgaver og at der således ikke er 
behov for sekretærens midlertidige ansættelse. 
Kassereren ønsker at få bevilget en større PC, hvilket kassereren selv indkøber, for derved at få det ønskede. 

  
Punkt 3. Havn og Plads:   
Nordre mole har afleveringsforretning den 4 april og der er foretaget reparationer rundt omkring. 
Havneudvalget har aftalt at mødes for at færdigøre overdragelsesforretningerne. 
 
Punkt 4. Aktiviteter: 
Standerhejsningen er nu lagt fast 
Nogle flinke og interesserede medlemmer har meldt sig til aktivitetsudvalget, men der kan stadig godt 
bruges nogle flere iderige medlemmer. 
 
Punkt 5. Sejlads: 
Den 26. april er der åbningsmøde for de nye elever og herefter starter aktiviteterne med klargøring af 
bådene. 
Vi er i gang med nogle arrangementer hvor alle medlemmer er velkommen til at deltage. Herom kommer 
oplysningerne på nettet og opslagstavlerne. 
 
Punkt 6. Ungdom, joller og kajakker: 
Afdelingen er i gang med rigning og forberedelse til den kommende sæson. 
For 10 gang afholdes pinsearrangementet. 
Der er problemer med nogle af de gamle gummibåde og det skal ordnes for at være klar til sæsonen. Det 
ville være en god ide at få nogle nye, så sponsorer efterlyses. 



Stativerne til jollerne skal repareres efter stormen. 
Man håber broen kommer ud i rette tid. 
Der mangler stadig en afklaring med værftet om reparation af et par ynglinge, der ikke er i orden efter sidste 
reparation. 
Efter møde med DMU er det  aftalt at Sten Lykkebo og Lena gennemgår brugen af det gamle 
ungdomshus/kajakhus . Dette for at optimere brugen af lokaler og udenomsarealer. 
 
Punkt 7. Motorbåde og sikkerhed: 
Der er problemer med de nye redningstiger. Det undersøges om hvordan det kan ændres. 
Der er planer om nogle arrangementer for motorbådsafdelingen igen. 
 
Punkt 8. Eventuelt: 
Redaktøren ønsker alle medlemmernes mailadresser udleveret til brug for udsendelse af foreningens 
nyhedsbrev.  
I forbindelse med den almindelige afmatning i klubberne rundt om i samfundet, blev der diskuteret om der 
var basis for at udarbejde nogle analyser for foreningens fremtid. 
 
 
Mødet slut 2130 

Næste møde mandag den 28. april kl. 1830 

 
John Jacobsen                              Jan Lauridsen 
Formand      Referent 
 


