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Referat af SSF 

Bestyrelsesmøde. 
 

Mandag d. 20. februar 2017 kl. 18.30. 

 

Til stede: Jørgen Erik Jensen, Jan Lauridsen, Claus Brask Thomsen, Tom Høst, Jørgen Valdsgaard, Lena Skov 

Andersen, Elin Brinkland, Kim Andersen og Britt Bødtker (referent). 

 

Afbud fra: Jesper Lorents. 

 

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund. 

 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat. 
Efter Jørgen Valdsgaards ønske blev et punkt: ’godkendelse af regnskab’ føjet til dagsorden under punkt 3. 

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 16. januar blev godkendt. 

 

 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden. 
Opfølgning på igangværende sager. 

1. Gavepolitik. 

Det er aftalt, der skal formuleres en gavepolitik, så en fast procedure følges ved medlemmers dødsfald 

og begravelse samt særlige mærkedage. Jørgen laver et oplæg til næste møde. 

 

2. Forpagtningsaftale. 

Jørgen oplyste at drøftelserne med forpagter fortsætter m. h. p. at nå frem til en ny aftale. 
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3. Brugerbetaling ved foredrag. 

Som udgangspunkt er det gratis for medlemmer at deltage i foredrag, som afholdes i foreningen, og SSF 

afholder udgiften til foredragsholderen. 

 

Nye sager. 

1. Forberedelse til generalforsamling. 

Udvalgene er blevet bedt om input til formandens beretning. Planlægning af generalforsamlingen 

fortsættes på næste bestyrelsesmøde d. 6. marts. 

 

 

Punkt 3. Økonomi og administration. 
1. Driftsstatus og likviditetsstatus ift. budget. 

Der foreligger endnu ingen status for i år, eftersom regnskabet for 2016 ikke er endeligt afsluttet. 

 

2. Drøftelse og godkendelse af regnskab. 

Claus gennemgik regnskabet for 2016. Samlet set er det et godt resultat. Vi har haft en tilgang af nye 

medlemmer, og det er et bevidst valg fra bestyrelsens side at begrænse beløbene på udgiftssiden. 

Bestyrelsen godkendte regnskabet. Det bliver fremlagt på generalforsamlingen. 

 

 

Punkt 4. Havn og plads. 
1. Status på toiletbygninger. 

De nye toiletbygninger leveres på pladsen tirsdag d. 21. februar, hvorefter vvs-arbejdet påbegyndes. 

Toiletterne forventes at stå færdige i starten af marts.  

 

 

Punkt 5. Klubhus og bygninger. 
1. Status på byggeri ved DMU. 

Som beskrevet i tidligere referater har kommunen planlagt at etablere en sauna ved DMU. Arbejdet er 

endnu ikke påbegyndt. 
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Skuret på området, som grænser op til SSF, er blevet opført, men da der stadig vil være en del 

byggeaktivitet på området, er hegnet, som adskiller de to matrikler, blot sat op midlertidigt.  

 

2. Reparation af gulv samt maling af restaurant. 

Arbejdet med at få repareret gulvet i restaurantens køkken er blevet udført, og væggene i restauranten 

er malet. 

 

 

Punkt 6. Aktiviteter ved festudvalget. 
Fastelavnsfesten afholdes d. 5. marts i år. 

 

Bestyrelsen lægger op til, at standerhejsningen atter planlægges som et formiddagsarrangement, og det er 

tanken, at de tre nye optimistjoller også skal døbes ved samme lejlighed. 

 

 

Punkt. 7. Sejlerskolen. 
Der er igen i år stor søgning til elevpladserne på sejlerskolen. Mange ønsker at tage duelighedsbevis i 

sejlbåd, og i øjeblikket er ventelisten lang.  

Der sejles tre aftener ugentligt i den kommende sæson. 

Øget tilgang af medlemmer i det hele taget er en tendens, som også viser sig i andre sejlklubber. 

 

Onsdag d. 22. februar er der møde for instruktørerne, hvor foråret og sommerens aktiviteterne planlægges. 

 

Når navigationsundervisningen starter til efteråret vil Tom undervise med en ekstra ’mand’ koblet på. Det 

giver mindre sårbarhed i forhold til sygdom og bedre mulighed for at imødekomme behovet. 
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Punkt 8. Ungdom og joller. 
Lena oplyste, at der er stor interesse for at være medlem af Ungdomsafdelingen, men at der stadig mangler 

frivillige hjælpere. Også til arbejdet med at få den ene yngling gjort sejldygtig efterlyses der hjælp. Et opslag 

er sat i klubhuset og lagt på hjemmesiden. 

 

Planlægningen af den kommende sæson er godt i gang. En begynderkapsejlads i optimistjoller er planlagt til 

at løbe af stablen i maj måned. 

 

 

Punkt 9. Kapsejlads. 
Der har været afholdt kapsejladskursus i klubhuset ved Ditte Andreasen – en god og spændende aften. 

 

 

Punkt 10. Motorbåde. 
Intet under dette punkt. 

 

 

Punkt 11. Miljø og sikkerhed. 
Intet under dette punkt. 

 

 

Punkt. 12. Eventuelt. 
Intet under dette punkt. 

 

 

Næste møde: mandag d. 6. marts kl. 18.30. 


