
Referat af SSF 

Bestyrelsesmøde 
Mandag den 27. juni 2016. 

 

Til stede:  Jørgen Erik Jensen, Jesper Lorents, Lena Skov Andersen, Jørgen Valdsgaard, 

Elin Brinkland, Tom Høst, Claus Brask Thomsen, Jan Lauridsen og Britt Bødtker (ref.). 

 

Desuden deltog web-redaktør Svend Erik Sokkelund. 

 

Afbud fra:         Kim Andersen. 

 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat. 

Referatet af bestyrelsesmødet d. 6. juni er godkendt. 

 

 

Punkt 2. Opfølgning på igangværende sager.   

 

Mail adresser: 

Claus fortæller, at processen med at oprette de nye e-mailadresser er på plads, og at de vil ligge på 

hjemmesiden samme aften. 

 

Fonde: 

Jørgen arbejder videre i bestræbelserne på at skaffe midler fra fonde. Der efterlyses hjælp fra alle, som på 

nogen måde kan bidrage.  

 

Kalenderoversigt: 

Arrangementerne i 2017 nu også er planlagt. Der har været forespørgsler på julefrokost fra medlemmer, og 

Jørgen vil tage det med i planlægningen  

Kalenderen bliver lagt ud på hjemmesiden. 

 

Godkendelse af udvalg: 

Vi mangler stadig at få udarbejdet lister med de medlemmer, som i det daglige gør en indsats i de 

forskellige afdelinger og udvalg. 

 

Jørgen Valdsgaard efterlyser hjælp til at få arrangementer op at stå. Han opfordres til at etablere et 

festudvalg, så arbejdet fremover bliver mere overkommeligt. Sidst havde det været vanskeligt at skaffe 

tilstrækkeligt træ til Sankt Hans bålet. 

 

Indmeldelsesblanket: 

Vi skal ændre vores indmeldelsesblanket, så der bliver et felt, hvor der krydses af, om man er blevet 

ekskluderet i en anden sejlklub.  

Betalingsproceduren bliver ændret med henblik på at lette arbejdsgangen. Fremover skal der ikke betales 

med det samme, men der bliver sendt en faktura med det korrekte beløb. 

 

Informationsbrev: 

Kim har skrevet et informationsbrev til vore gæstesejlere. Det indeholder oplysning om de faciliteter, vi kan 

tilbyde og information om havneafgift. Det bliver sat op på opslagstavlerne på havnen og lagt ud på 

hjemmesiden. 

 



Dårlige betalere: 

Sagen omhandlende de efterladte både på Søndre plads har desværre endnu ikke fundet sin afslutning. 

Formanden går videre med det. 

 

 

Punkt 3. Løbende sager ved formanden. 

Havnepenge: 

Det er indtrykket, at systemet med vores betalingsautomat fortsat fungerer tilfredsstillende. Mærkaterne 

er nemme at se på bådene og havneudvalget går runder for at tjekke, at der bliver betalt havneafgift. Elin 

fortæller, at der p.t. er kommet et beløb ind svarende til det på samme tid sidste år, så der er tillid til, at 

gæsterne betaler. 

 

Kørsel på pladsen: 

Bestyrelsen behandlede en klage over kørsel på pladsen. Ifølge vedtægterne er bilkørsel på pladsen ikke 

tilladt. Det er et særlig stort problem om foråret, når bådene skal klargøres, og biler holder ofte i vejen, når 

bådene skal håndteres. 

Bestyrelsen opfordrer til, at kørsel på pladsen kun finder sted, når det er absolut nødvendigt, at der vises 

hensyn, og at fartgrænsen på 5 km. pr. time overholdes. Brugerne af Ungdomshuset skal også informeres. 

 

 

Punkt 4. Økonomi. 

Elin redegjorde for økonomien og for, hvordan budgettet er skruet sammen. I forhold til det budgetterede 

ser det fornuftigt ud på nuværende tidspunkt.  

 

 

Punkt 5. Havn og plads. 

Toiletbygninger: 

Toiletudvalget bestående af Britt, Jesper og Svend Erik har gennem længere tid arbejdet med forskellige 

muligheder for renovering/udskiftning af de gamle toiletbygninger på Nordre og Søndre mole. Ud fra 

udvalgets anbefaling blev det vedtaget at opføre helt nye toiletbygninger. De vil passe godt ind i det 

eksisterende miljø, og det vil på længere sigt være billigere end at reparere de gamle. Endvidere vil de være 

nemmere at rengøre. 

Der arbejdes videre med projektet på den anden side af sommerferien. Muligheder for etablering af en 

form for udekøkken undersøges. 

 

Borde og bænke: 

Tom og Jesper har gennemgået foreningens borde og bænke. De er i dårlig stand og bør udskiftes. Det blev 

besluttet, at indkøbe 12 bord/bænke sæt til græsarealerne. De er af træ og er forholdsvis nemme at flytte. 

Der vil blive placeret 5 på Nordre og 7 på Søndre mole. 

 

Grill på molerne: 

Havneudvalget har undersøgt forholdene vedr. grill på molerne. Al brug af grill på træmoler og i både 

liggende på pladserne er forbudt. Der grilles enkelte steder på de yderste stenmoler, og bestyrelsen ser 

ingen problemer i det, da sikkerhedsforanstaltningerne er overholdt med hensyn til brandfare. 

 

Punkt 6. Klubhus. 

Der er indledt forhandlinger med forpagter om en ny forpagtningsaftale. Det er Tom og Jørgen, som står for 

drøftelserne, og næste møde er aftalt til starten af august. 

 

 

 



Punkt 7. Ungdom og joller. 

Som det står i vedtægterne, ligger ansvaret for både joller og kajakker under ungdomsafdelingen. Det er 

uhensigtsmæssigt og en helt umulig opgave for Lena at nå, da det i forvejen kræver en stor arbejdsindsats 

at have en velfungerende ungdomsafdeling. 

Vi har en del kajakker, som ejes af medlemmer, men ingen som tilhører foreningen. Der er en række regler 

og sikkerhedsprocedurer, som skal overholdes i det øjeblik, vi står som ejere, og det ansvar kan vi ikke 

påtage os. Medlemmer af SSF er velkommen til at have en kajak liggende. 

 

Tidligere havde vi en jollerepræsentant, som var en del af bestyrelsen og som var talerør for jollesejlerne, 

men i dag skal ungdomsudvalget ifølge vedtægterne have en jollerepræsentant som medlem. 

Muligheden for, at et medlem eventuelt kunne have en jolle stående på land, samtidig med at man har 

bådplads i havnen, blev drøftet. Som det er nu, er det ifølge vedtægterne kun tilladt at have en slæbejolle 

på under 4 meter. Måske vil der på sigt være interesse for at genetablere en jolleafdeling.  

 

 

Punkt 8. Eventuelt.   

Bestyrelsen og kontoret holder ferie i juli måned.  

 

Jørgen Valdsgaard nævnte, at der tilsyneladende ikke er nok elstandere på Nordre mole. Der blev ikke sat 

nye op, som det skete i resten af havnen i forbindelse med den sidste oversvømmelse. Det vil blive taget op 

på næste møde.  

 

 

 

 

 

Næste møde:  Mandag d.29/8 - 16.  Kl. 18.30 

 

 

 


