
	  
Referat	  af	  	  
Bestyrelsesmøde	  
	  
Mandag	  den	  14.	  december	  2015.	  
	  
Til	  Stede:	  John	  Jacobsen,	  Jan	  Lauridsen,	  Elin	  Brinkland,	  Tom	  Høst,	  Jesper	  Lorents,	  Lena	  Skov	  Andersen,	  Sten	  
Lykkebo	  og	  Britt	  Bødtker	  (ref).	  Desuden	  deltog	  web-‐redaktør	  Svend	  Erik	  Sokkelund.	  
	  
Fraværende:	  Kim	  Andersen	  og	  Jørgen	  Valdsgaard	  (afbud).	  
	  
Punkt	  1.	  Protokol:	  
	  
Henvendelse	  fra	  Dansk	  Sejlunion,	  hvor	  der	  tilbydes	  hjælp	  til	  videreudvikling	  af	  vores	  forening.	  Det	  er	  
allerede	  under	  overvejelse,	  hvordan	  vi	  ønsker,	  SSF	  skal	  se	  ud	  i	  fremtiden,	  og	  hvis	  sejlunionen	  kan	  bidrage	  
hertil,	  ses	  det	  som	  positivt.	  Der	  vil	  blive	  taget	  kontakt	  til	  dem	  lidt	  senere	  i	  forløbet.	  
	  	  
Søsportens	  Sikkerhedsråd	  søger	  ambassadører	  blandt	  medlemmerne,	  d.	  v.	  s.	  frivillige,	  som	  vil	  arbejde	  for	  at	  
skabe	  større	  sikkerhed	  på	  vandet.	  Mere	  herom	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Ansøgning	  om	  aldersbetinget	  kontingentnedsættelse	  blev	  behandlet.	  Det	  bevilges	  ikke	  i	  øjeblikket.	  	  
	  
Punkt	  2.	  	  Økonomi:	  
Elin	  redegjorde	  for	  regnskabet,	  som	  fint	  følger	  budgettet.	  
	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  anskaffelse	  af	  et	  nyt	  havnestyringsprogram.	  Der	  er	  dog	  stadig	  uafklarede	  punkter	  i	  
den	  forbindelse,	  så	  der	  aftales	  et	  møde	  med	  sælger	  i	  januar,	  hvor	  Jesper	  og	  Jan	  (og	  evt.	  Tom)	  deltager.	  
	  
Punkt	  3.	  	  Havn	  og	  plads:	  
Nogle	  af	  de	  mindre	  pladser	  vil	  blive	  lagt	  sammen	  til	  større	  pladser.	  Seks	  pladser	  på	  nordsiden	  af	  
Midtermolen	  vil	  blive	  lagt	  om	  til	  fire	  pladser,	  desuden	  bliver	  fire	  pladser	  til	  to	  på	  Nordre	  mole.	  
Pladsbredden	  vil	  ligge	  på	  mellem	  3,3m	  og	  3,9	  m.	  
De	  nye	  pæle	  er	  indkøbt	  og	  arbejdet	  vil	  blive	  udført	  i	  januar	  og	  februar	  måned.	  
Der	  er	  taget	  højde	  for,	  at	  det	  sker	  til	  mindst	  mulig	  gene	  for	  de	  berørte	  bådejere.	  
	  
Der	  forelå	  en	  henvendelse	  med	  forslag	  om	  indkøb	  af	  ny	  mastekran,	  idet	  den	  nuværende	  kan	  volde	  visse	  
problemer.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  mastekranen	  står	  for	  at	  skulle	  udskiftes	  inden	  for	  en	  årrække,	  men	  
der	  er	  ingen	  konkrete	  planer	  for	  nuværende.	  
	  
Punkt	  4.	  	  Klubhus:	  
Der	  skal	  laves	  en	  aftale	  med	  forpagter	  og	  håndværkere	  med	  henblik	  på	  at	  få	  de	  nødvendige	  reparationer	  i	  
køkkenet	  udført.	  Jesper	  tager	  sig	  af	  det.	  
	  
Punkt	  5.	  	  Aktivitetsudvalg:	  
Intet	  nyt	  under	  dette	  punkt.	  
	  
	  
Punkt	  6.	  	  Sejlerskole:	  
Intet	  nyt.	  



	  
Punkt	  7.	  Ungdom	  og	  joller:	  
Lena	  oplyste,	  at	  vi	  har	  stillet	  en	  af	  vore	  følgebåde	  til	  rådighed	  for	  at	  afhjælpe	  et	  sikkerhedsmæssigt	  
problem.	  Der	  skulle	  afholdes	  luciaoptog	  for	  kajakker	  i	  Kanalen,	  og	  eftersom	  en	  båd	  var	  gået	  i	  stykker,	  fik	  de	  
lov	  at	  låne	  vores.	  
	  
Der	  har	  været	  sæsonafslutning	  i	  Ungdomsafdelingen.	  Aktiviteter	  genoptages	  efter	  vinterferien.	  	  	  
	  
Punkt	  8.	  	  Kapsejlads:	  
Intet	  nyt.	  
	  
Punkt	  9.	  Motorbåde	  og	  sikkerhed:	  
Prisen	  på	  vores	  salg	  af	  dieselolie	  blev	  debatteret,	  idet	  nogle	  mente,	  vores	  salgspris	  er	  for	  høj	  og	  bør	  justeres	  
prisfaldet	  på	  markedet	  taget	  i	  betragtning.	  Det	  blev	  besluttet	  at	  fastholde	  den	  på	  det	  nuværende	  niveau	  
indtil	  videre,	  idet	  vi	  også	  skal	  påregne	  vedligeholdelse	  af	  anlægget.	  	  
	  
Punkt	  10.	  Eventuelt:	  
Problemer	  med	  den	  ene	  computer.	  Der	  indhentes	  hjælp	  til	  afhjælpning	  af	  problemet.	  
	  
Tom	  finder	  ud	  af	  de	  statistiske	  data	  med	  hensyn	  til	  medlemmernes	  alderssammensætning,	  bådpladser	  osv.	  	  	  	  
	  
Næste	  møde:	  mandag	  d.	  25/01-‐2016	  kl.	  18.00.	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  
	  
	  


