
Sundby Sejlforening 
Amager Strandvej 15 

2300 København S 
Medlem af Dansk Sejlunion  

CVR-nr.: 53014518 

Tlf.: 32 59 35 80    www.sundby-sejlforening.dk    E-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk    BankNordik Reg.nr.: 6506  Kontonr.: 3050513512    Giro.: 
705 6516 

 

 
Referat af SSF  
 
Bestyrelsesmøde 
 
Mandag den 15. maj 2017 
 
Til stede:  
Jørgen Erik Jensen, Jan Lauridsen, Lena Skov Andersen, Jørgen Zeiner,  
Claus Brask Thomsen, og Jimmie Beckerlee (referent). 
 

Desuden deltog web‐redaktør Svend Erik Sokkelund. 
 
Afbud: Elin Brinkland, Jesper Lorents, Tom Høst, Kim Andersen 
 
 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 
 
Referat af bestyrelsesmødet d. 10. april 2017 blev godkendt uden kommentarer. 

 
 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 
 
Intet under dette punkt 

 
b. Nye sager 
 

1. Evaluering af standerhejsning 
Der var bred enighed om, at standerhejsningen havde været vellykket. Jørgen Zeiner 
roste Gert (restauranten) for den måde, restauranten havde arrangeret morgenmaden 
på. 

 
2. Ændring af jobbeskrivelse til sekretær 
Jørgen Jensen fortalte, at han havde talt med Jimmie om at ændre sekretærens rolle i 
forbindelse med bestyrelsesmøderne. Ideen var, at det fremover skulle være 
sekretæren, der indkalder til bestyrelsesmøde og udsender dagsorden. Sekretæren 
skulle også være mødeleder ved bestyrelsesmøderne, således at formanden i højere 
grad kunne fokusere på sine indlæg. Der var enighed i bestyrelsen om, at det var en god 
ide. Claus pointerede, at ifølge vedtægterne er det formanden, der indkalder til 
bestyrelsesmøderne. Det blev derfor besluttet, at formanden uddelegerer opgaven til 
sekretæren, og at sekretæren indkalder til bestyrelsesmøde ’På vegne af formanden’. 
Jørgen Jensen laver en ny jobbeskrivelse til sekretær. Mødet forsatte med Jimmie som 
mødeleder.  

 
3. Flydende saunaer 
Foreningen er blevet kontaktet af Floating Sauna Denmark, som vil etablere flydende 
saunaer rundt omkring i landet. Der var bred enighed om, at foreningen ikke har nogen 
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interesse for dette koncept, da vi hverken ønsker badning i havnen eller at tildele en bred 
bådplads til dette formål. 
 
4.  Udlejning af egen båd? 
Foreningen er blevet kontaktet af firmaet Boatflex, der formidler bådudlejning af private 
både, med henblik på et samarbejde med SSF. Bestyrelsen var enig om, at foreningen 
ikke har nogen interesse for dette koncept, da medlemmerne ikke må udleje deres både 
ifølge foreningens vedtægter. 

 
 

Punkt 3. Økonomi og administration 

Claus præsenterede finansbalancen, som Elin havde lavet. Claus fortalte, at det så fint 
ud, men formændene for de enkelte udvalg måtte meget gerne bekræfte tallene.  
Claus præsenterede også en opdateret liste over foreningens faste udvalg. Listen blev 
gennemgået og godkendt. 

 
 

Punkt 4. Havn og plads 

1. Status på sagen mod dubiøs betaler 
Båden er nu på auktion hos Københavns Auktioner. Auktionsdatoen er sat til den 31. maj 
2017. Som lovet på generalforsamlingen offentliggøres tid og sted for auktionen på 
SSF’s hjemmeside. Formanden fortalte, at han er blevet kontaktet af modpartens advo-
kat, der oplyser, at modparten vil stævne SSF for at have udøvet hærværk på båden i 
2010. 
 
2. Status på renovering af toiletbygninger 
De nye toiletbygninger er taget i brug, men der mangler stadig et par småting. Der er 
kommet ekstra udgifter til lægning af fliser og montering af kodelåse. Vi har betalt 
halvdelen af beløbet for toiletbygningerne til leverandøren, men leverandøren har stadig 
et udestående med hensyn til betaling af underleverandører. 
Havneudvalget følger sagen løbende.  

 
3. El-arbejde på skurene 
Havneudvalget arbejder fortsat på en løsning og melder tilbage. 

 
4. Mastekranen 
Fyns Kran har meddelt, at det eksisterende fundament ikke kan bruges, og at de derfor 
skal bruge længere tid på et tilbud. 

 
5. Åbningstider for porten 
Efter et møde med DMU er man blevet enige om at beholde de nuværende åbningstider 
for porten.  
 
 

Punkt 5. Klubhus og bygninger 

Det blev besluttet at få installeret aircondition i bestyrelseslokalet. 
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Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget 

1. Vild med Vand 
Vild med Vand-udvalget har spurgt bestyrelsen, om de måtte købe nogle teltpavilloner til 
arrangementet. Det blev besluttet at bevilge penge til pavilloner.  

 
2. Aktivitetsliste – Arrangementer i SSF 2017 – 2018 
Der blev præsenteret en liste med datoer for arrangementer i 2017 og 2018. Listen blev 
gennemgået og rettet til. Listen kan herefter gives til restauranten, så de ved, hvilke 
datoer foreningen disponerer over. 

  
3. Pinsemorgen 
Jørgen Zeiner fortalte, at der plejer at være en, der spiller harmonika, men grundet 
forskellige omstændigheder kan vi ikke trække på dem, vi plejer at bruge. Jørgen Zeiner 
vil prøve at skaffe en anden musiker.  

 
 

Punkt 7. Sejlerskole 

Jan fortalte, at sejlerskolen er i fuld gang. Bådene er i vandet, og sejlads starter i denne 
uge. Blueberry’s mast har været til reparation og er kommet retur. 

 
 

Punkt 8. Ungdom og joller 

Lena fortalte, at den planlagte kapsejlads måske bliver aflyst på grund af manglende 
tilmelding. Lena fortalte yderligere, at de i ungdomsafdelingen er i fuld gang, men der 
mangler stadig ’hænder’. Mange forældre hjælper til, men ikke alle forældre ved noget 
om at sejle. De nye optimistjoller er ikke blevet forsikret endnu. Lena oplyser navn og 
nummer på jollerne til Claus, der så sørger for, at de bliver forsikrede. 

 
 

Punkt 9. Kapsejlads 

Jan fortalte, at han mangler at afklare nærmere med John ”Simon” Simonsen, inden han 
kan skrive jobbeskrivelsen til kapsejladschef. 

 
 

Punkt 10. Motorbåde 

Intet til dette punkt. 

 
 

Punkt 11. Miljø og sikkerhed 

Hjertestarter og redningsstiger er ikke sat op. Formanden taler med Kim Andersen.  
 
 

Punkt 12. Eventuelt 

Intet til referat under dette punkt. 

Næste møde: Mandag den 19. juni kl. 18:30 


