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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 18. marts 2021 
Mødetid: 18:30 - 21:30 
 
Mødet blev holdt som et online møde via Microsoft Teams. 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Claus Nygaard, Tom Høst, Jesper Lorents, Mads Kjems 
Dyring, Per Østergaard, Michael Svensson, Helle Wriedt og Torben Ryttergaard Nielsen 
(referent) 

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi. 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 18. februar 2021 

Referatet blev godkendt 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen 

a. Vi følger stadig de retningslinjer vi får fra Dansk Sejlunion. 

2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

a. Intet nyt. 

3. Ny forpagter af restauranten 

a. Der er lavet en ikke underskrevet aftale med den nye forpagter, og der arbejdes på 

at få aftalen gjort endelig i nær fremtid. 

b. Restauranten åbner så snart myndighederne giver tilladelse dertil.   

4. Generalforsamling 2021 

a. Det er stadig uvist, hvornår vi får mulighed for at afholde vores generalforsamling. 

b. Vi fastholder planen om at afholde en fysisk generalforsamling, når det kan lade sig 

gøre med sædvanlig indkaldelsesfrist. 

b. Nye sager 

1. Torben blev godkendt som medlem af Havneudvalget. 

2. DS Generalforsamling afholdes lørdag med repræsentation fra bestyrelsen. Det foregår 

virtuelt. Der er kampvalg til bestyrelsen, hvor SSF har et ønske om at bestyrelsen i DS har en 

bred repræsentation af klubber. 

3. Der har været en henvendelse fra Amager Øst lokalråd, hvor en politiker ønsker at der 

etableres en sti igennem havneområdet. Formanden deltager i møde med denne politiker med 

henblik på at have en god dialog og oplyse om havnens normale brug, der kan konflikte med 

det fremsatte ønske. 
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4. Formanden deltager i flere medier for at tale SSF´s sag i relation til det igangværende projekt 

med Lynetteholm.  

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget 

a. Igangværende proces med at udfinde et havneadministrations- og økonomisystem 

for SSF. Det skal være i brug primo 2022. 

b. Gennemgang af de igangværende projekter. 

i. Pæleprojektet forsøges fremskyndet til primo april 

ii. Gl. bedding søges færdiggjort i nær fremtid. 

iii. Indkøb af nyt sejl til J70 blev godkendt af bestyrelsen  

c. Budget gennemgået for 2021:  

i. Michael vil som økonomiansvarlig fremover sørge for at erindre de enkelte 

udvalg om, at de skal indsende deres input til kommende budget. Erindring 

om at projekter over kr. 30.000 skal ind over økonomiudvalget jf. tidligere 

vedtaget instruks. 

2. Drifts- og likviditetsstatus 

a. Finansbalance sendt til bestyrelsen. 

Punkt 4. Fundraising 

1. DIF & DGI´s Coronahjælpepulje 
a. Der er indgået kr. 125.000 fra DS-Coronahjælpepulje, hvor der var ansøgt om 

kr. 200.000 
b. Der vil blive søgt fra ny 2021 Coronahjælpepulje, hvor Claus igen vil søge om 

midler. 

Punkt 5. Kapsejlads 

1. Melges 24 camp 

a. Der er et stort ønske om at etablere en ”Melges 24 camp” for 2-4 både udefra der 

står på området i 4-6 måneder. De vil ikke være medlemmer af SSF, men skal 

betale m2-prisen til SSF. Det vil styrke vores eget træningsmiljø, og dermed 

understøtte vores egne sejlere. Bestyrelsen bakker op om dette projekt og vi vil lade 

forsøget evaluere efter de 4-6 måneder.   

2. DM for Nordisk Folkebåd planlægges stadig til afholdelse i begyndelsen af juli. 

3. I Sejlsportsligaen er vores deltagelse i 3 af 4 stævner nu besat med hold. 

Punkt 6. Ungdom og joller 
1. Der er startet op med klargøring af bådene 

a. Da lokalerne ikke må bruges giver det nogen praktiske problemer, så vi håber 
på en snarlig ændring af Coronaretningslinjerne. 

Punkt 7. Sejlerskole 

1. Der afholdes løbende introduktionsmøder i sejlerskolen med de enkelte hold. 
2. Klaring af bådene vil ske fra den 5. april. 
3. Instruktørmøde den 24. marts. 
4. Forslag om brug af lokalt firma til sandblæsning undersøges nærmere. 
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Punkt 8. Motorbåde 

1. Fugl & fisk  
a. Et af vores medlemmer er uddannet som skipper. Der skal laves noget 

information på hjemmesiden, så vi får gjort projektet synligt.  

Punkt 9. Hjemmesiden 

1. Webredaktøren fremlagde et forslag til en ny struktur for SSF´s hjemmeside, der skal optimere 
brugervenligheden. 

a. Ny struktur gennemgået, og bestyrelsesmedlemmerne skal med baggrund i 
webredaktørens oplæg fremsende feedback og forslag snarest muligt. 

Punkt 10. Havn og plads 

1. Parkeringsplads 

a. Principdrøftelse af muligheden for at opsætte skilte vedrørende ”Lov om vej- og 

markfred”.  Formålet er at sikre parkeringskapacitet til egne medlemmer, da 

parkeringspladsen nu er begyndt at blive benyttet af personer fra de nye 

etageejendomme tæt på havnen. Vi har mulighed for at opsætte skiltning, der 

tydeliggør, at kun personer med ærinde i sejlforeningen herunder restauranten, må 

benytte parkeringspladsen. Ifølge lovens § 17 gælder følgende:  

i. Færdsel på fremmed grund:” Den, som uden ejerens tilladelse eller anden 

hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, 

hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at 

færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.” 

b. Midlertidig P-tilladelse til at lægge synligt i bilen 

c. Salg af P-licensmærkater til medlemmerne 

2. Etablering af hegn med porte i den sydlige del af parkeringsområdet med henblik på brug som 

vinterpladser på afspærret område. Området kan således i sommerhalvåret stadig benyttes 

som vi kender det i dag til parkering. Det vil øge muligheden for at flere kan få opbevaret båd i 

SSF for en forholdsvis lille omkostning på et delvist lukket område. Bestyrelsen udskød en 

beslutning til senere. 

3. Forslag om ændring af reglerne for brug af el på landpladser og for fartøjer i havnen i 

vinterhalvåret. 

a. Forslaget bliver revurderet, og fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 

4. I tilknytning til pkt. 3 blev det drøftet, hvordan brug af el generelt på havnens område fremover 

skal håndteres. Der arbejdes ligeledes videre med dette, også i forhold til sikkerheden ved 

vores brug af el.  

Punkt 11. Klubhus og bygninger 

1. Status på skure viser en større mangel på grejskure i SSF. Der var også en større venteliste i 

2020. I 2021 er der i øjeblikket en venteliste på 48 medlemmer. 

a. Der er ca. 60 ansøgninger 

b. Der er kun 12 ledige skure 

2. Forslag til reglementsændring til fremsættelse på kommende generalforsamling med 

præcisering om, brugen af grejskure herunder vedligeholdelsen eller rettere konsekvens ved 

manglende vedligeholdelse.  

Overnatning eller anden brug end til opbevaring af grejskurene er ikke tilladt, og vil i forslag til 

ændring af reglerne blive præciseret.  
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3. Opbevaring af ”private” borde og stole må ikke stå i vejen for brugen af pladsen til placering af 

både på området. Disse ”private” borde og stole søges samlet. 

4. Etablering af nyt gulv i restauranten er færdigt inden for kort tid. 

5. Fugtophobning i gulvkonstruktionen i tidligere kontor er udbedret. Parketgulvet vil blive 

renoveret.   

Punkt 12. Miljø og sikkerhed 

1. Nattevagtsordningen suspenderes resten af vagtsæsonen. Vi vil senere tage beslutning om 
evt. opkrævning af gebyrer for ”ikke gåede vagter”, men der er sandsynligt at gebyrer ikke vil 
blive opkrævet. Nattevagtsordningen optages igen til d. 1. oktober.  

Punkt 13. Arrangementer 

1. Arrangementet vedrørende standerhejsning er usikkert i forhold til formen vi afvikler den på. 

Der meldes ud så snart vi har en mere klar fornemmelse af hvad Coronasituationen giver os af 

muligheder. 

2. ”Vild med vand” aflyses for den kommende sæson på grund af Coronasituationen. 

Punkt 14. Eventuelt 

- 

 

 

 

 

 


