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Telefon +45 3259 3580 
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Vor ref. Jacob Tyge 

Dato 29-09-2014 

Næste møde      27-10-2014 – kl 18.30 

 

  

Mødereferat 

Subjekt: bestyrelsesmøde 
Tid og sted: 29/09-2014 kl.18:30 i Klubhuset  

Mødeleder: Formand John Jacobsen 
Referent: Jacob Tyge 

Tilstede:  Kim ’Pisk’ Andersen, Elin Brinkland, Kim Jensen, Tom Høst, Sven Erik Sokkelund
 Jesper Lorents, Jan Lauridsen, Lena Skov Andersen 

Ikke tilstede: Sten Lykkebo,  

 

Pkt. Referat Ansvarlig Tidsfrist 

1. Formandens punkter 

 

  

 

1.1 

 

Retssag – Flemming Wulff har udtaget stævning mod SSF, angående 

regning fra ombygningen. Der er tilknyttet en advokat på sagen, som ikke 

har relationer til SSF’s medlemmer. 

  

1.2 Færdigmelding af tilbygning 

-der mangler at blive lavet en vurdering af den nye bygning fra et 

brandteknisk standpunkt. Der indhentes en tilladelse fra brandvæsnet, 

 

 

Kim Jensen 

 

 

27. oktober 

1.3 Fritidshus 

-seniorerne vil gerne have ansvaret for fritidshuset. Bestyrelsen skal tage 

stilling til, om en forening kan få ansvaret for Sundby sejlforenings fælles 

fritidshus. Problemet med huset er manglende rengøring og dagligt 
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ansvar for huset. Det er ofte meget beskidt, og der er behov for at huset 

afleveres pænt. Dette skal løbende kontrolleres. Senior gruppen er cirka 

80 medlemmer.  

Bestyrelsen er enig om, at der skal laves nogle rammer af bestyrelsen, 

og et oplæg laves til næste møde. 

 

 

 

Kim Pisk 

 

 

 

27. oktober 

1.4 Referater fra Poul og Jan 

- Referat mangler stadig. Men lydfil er nu tilgængelig. Jan laver referat ud 

fra 3 timers optagelse. 

 

Jan 

 

27. oktober 

1.5 Status på edb efter møde med Peter 

-redegørelse mangler fra firma. Tom indhenter redegørelse. 

-der kan oprettes medlemmer, tildeles pladser, både kan lægges ind, der 

kan skrives fakturaer ud. Der kan bogføres betaling af regninger, skurene 

er i systemet 

-havneudvalg er nu også på systemet. 

Følgende funktionalitet mangler  

-Vinterpladser 

-Haver 

-Kajakker 

-lånepladser 

Tom kontakter leverandør for at få de sidste ting på plads 

 

Tom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom 

 

27. oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. oktober 

1.6 Kursus dansk sejlunion 

-de unge trænere er blevet bedt om at tage af sted hvis de lyster. 

-bestyrelsen læser op på moduler, og undersøger relevansen. 

  

2 Budget/regnskab   

2.1 Gennemgang ved kasser Elin. Regnskabet ser fornuftigt ud, og der er 

penge til resten af året. Der er ikke igangsat så mage aktiviteter i år, for at 

sikre at budgettet holder. De eksisterende byggesager skal afsluttes 

først. 

 

  

3 Havn og plads   

3.1 Status på skure- der bliver løbende uddelt skure. 

Rækken med gamle skure ved DMU bygning skal laves om. Steen og 

Lena mangler at lave oplæg til ombygning. Varig løsning ønskes, som 

 

Steen & 

Lena 

 

27. okt. 
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også forbedre ungdom og jollernes forhold.  

3.2 Tilbud på beskæring af træer. 

Tilbud er indhentet. For at sikre tilbud er favorabelt, vil endnu et tilbud 

blive indhentet. 

 

John 27. okt. 

3.3 Masteskur. Maste uden navn og nummer er lagt udenfor. Der var cirka 15 

maste. De bliver smidt ud, hvis de ikke bliver markeret ordentligt og lagt 

tilbage i skuret. 

 

  

3.4 
Codan har afvist at dække hele regningen efter en skade. Der er aftalt 

møde med Codan og håndværker som har udført reparation. 

Kim deltager på mødet, og følger op. 

Kim Jensen  Efter mødet 

 

 

4 Klubhus   

4.1 Maskinerne i køkkenet. 

-ny maskine skal indkøbes. Bestyrelsen vil forsøge at få Gert til at blive 

ejer af maskinerne, så foreningen ikke skal betale forpagters forbrug af 

maskinerne. Der kan laves et tillæg til den eksisterende kontrakt. 

 

 

John & 

Tom 

 

 

27. okt. 

5 Aktivitets udvalg   

 Standernedtagning arrangement er vel undervejs   

6 Sejlerskole   

6.1 Sejlerskolen har afholdt prøver. Alle er bestået, og der er en god holdånd 

i gruppen. En ny instruktør forventes at blive uddannet i løbet af vinteren. 

Navigationsholdet er parat til vintersæson. Det er Tom som er ny 

underviser. 

  

6.2 Der skal laves nye bomme til alle tre spækhuggere. Derudover skal 

Blueberry have nye sallingshorn. Jan indhenter samlet tilbud. 

Der skal også købes 2 nye storsejl, til sejlerskolens både. 

  

7 Ungdom og joller   

 Sommersæson er slut ved efterårsferiens start. Så begynder fysisk og 

teori undervisning i vinterhalvår.  

Ynglinge både skal vedligeholdes. Lena indhenter tilbud på reparation. 

Kurser fra DSU tilbydes til relevante unge. Der gives 80% tilskud fra 

kommunen. 

 

 

Lena 

 

 

 

 

27. okt. 
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Følgebåd bliver brugt af ukendte. Lena undersøger hvorledes det kan 

undgås, med et andet nøglesystem end det som bruges PT. 

 

Lena 

 

 

27. okt. 

8 Kapsejlads   

8.1 Der er kommet forespørgsel om SSF vil afholde åbent DM for Melges 24 

både. Bestyrelsen er ikke afvisende. Jan undersøger hvad der kræves for 

at kunne holde stævnet 

Jan 27. okt. 

9 Motorbåde og sikkerhed   

9.1 Nattevagt – kører pt ved cigarkasse system, da vi mangler info fra Poul. 

Det fungere indtil videre og forventes forbedret på sigt. 

 

  

9.2 Stigerne fra mole til vand er ikke af ønsket kvalitet. Det undersøges 

hvordan nye bør se ud. 

– tilbagemelding fra Kim Pisk ’s forslag, som er lagt i dueslag, mangler. 

Havneudvalg skal tage stilling til forslag.  

 

  

 


