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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 15. april 2021 
Mødetid: 18:30 - 21:30 
 
Mødet blev holdt som et online møde via Microsoft Teams. 

Deltagere: Claus Brask Thomsen, Tom Høst, Jesper Lorents, Per Østergaard, Michael Svensson 
(referent), Helle Wriedt (Helle forlod mødet i vrede pga. tonen i diskussionen under punkt 6), 
Mads Kjems Dyring og Torben Ryttergaard Nielsen  

Desuden deltog webredaktør Martin Bregnhøi 

Fraværende: Claus Nygaard 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 18. marts 2021 

Referatet blev godkendt 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen 

Vi følger sejlunionens anbefalinger, der pt siger: 

Standerhejsning er et socialt engagement, hvorfor der pt max 10 personer. Vi afventer dog evt. 

lempelser i forsamlingsforbuddet før vi tager endelig stilling til standerhejsningen. 

Til foreningsdagen og kapsejladser m.v. må vi være p.t. max være 50 personer. 

Vi ved p.t. ikke hvornår klubhus må åbnes. 

Der sker løbende en del lempelser. 

2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Der er indkaldt til et Teams møde d. 26. april hvor formand, næstformand og havnechef deltager. 

3. Ny forpagter af restauranten 

Forpagtningskontrakt har været hos vores advokat og er klar til underskrift af SSF og forpagter Jørgen 

Michelsen, forhåbentlig 16/4 eller 17/4. Kontrakten blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen. Helle 

ønskede dog ikke at stemme. 

Forpagtningsafgift er på et markedsmæssigt niveau, og det er aftalt at den stiger med stigende 

omsætning. 
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Leje af lokaler var tidligere kr. 1.000 for Pejsestue og kr. 1.500 for Store Sal for både medlemmer og 

eksterne lejere. Da beløbet nu er momspligtigt, blev det vedtaget at samme beløb dog nu ekskl. moms 

opkræves fremover, dvs. der opkræves fremover kr. 1.250 for leje af Pejsestue og kr. 1.875 for leje af 

Store Sal (begge beløb er inkl. moms). 

Stigningen er vedtaget gældende fra d.d. Der gives som udgangspunkt rabat til lejere med faste aftaler, 

f.eks. ugentlige eller månedlige møder (f.eks. Rotary klubber og lignende). Disse lejere må kun hænge 

emblemer eller skilte op med godkendelse af udvalget for klubhuse og bygninger (klubhusudvalget). 

Der forventes en modydelse/sponsorering for denne tilladelse. 

SSF får større adgang til Pejsesalen end tidligere idet foreningen kan booke den med kort varsel, hvis 

den ikke allerede er booket til andet formål. Faste møder skal stadig varsles 12 måneder før 

afholdelse. 

Forpagter har vasket og malet køkkenet, samt malet restauranten. SSF har lagt nyt gulv i Store Sal og 

malet entréen.  

Forpagtningen opstartes d. 1. maj, hvor der forhåbentlig samtidig kan åbnes. 

Det har været et positivt forløb at udvælge og forhandle en aftale. 

Klubhusudvalget har ansvaret for løbende på kvartalsmøderne at informere forpagteren om de faste 

arrangementer, således at de altid er booket 12 måneder frem i tiden.  

Sekretæren har ansvaret for at lave aftaler med forpagter omkring generalforsamlingen og 

medlemsmødet i oktober (og evt. ekstra medlemsmøder). 

Arrangementslederen har ansvaret for at lave aftaler med forpagter om arrangementsudvalgets 

arrangementer. 

Andre udvalgsledere (ungdom, sejlerskole, kapsejlads og motorbåde) har ansvaret for at lave aftaler 

med forpagter om deres  udvalgs arrangementer. 

Forpagter ønsker ekstraordinært at lukke både Store Sal og Pejsesal d. 21. august til frokost, for at 

afholde aflyste/udskudte konfirmationer. Bestyrelsen godkendte denne anmodning. 

4. Generalforsamling 2021 

Der er ingen indikationer af at generalforsamling kan afholdes til maj, beslutning om ny dato udskydes 

til næste bestyrelsesmøde. 

b. Nye sager 

Ingen nye sager 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget 

Banker: Vi ønsker at reducere antallet af banker vi har konti hos med 1 til 3, evt. kun 2 banker. Vi vil 

vurdere på hvilke banker, der er lettest at samarbejde med, men vi vurderer også på gebyrer og andre 

omkostninger m.v. Vi fravælger sandsynligvis Danske Bank eller Nordea.  

Vi tager kontakt til Spar Nord, der har overtaget BankNordik for af få klarlagt om de ønsker et fortsat 

engagement med os. 

Vi ser p.t. på Havneadministrationssystemer, først BEAS og i denne uge HARBA. Vi skal ligeledes se 

Compusoft, og derefter Økonomistyringssystemer, sandsynligvis Economics og Uniconta. 
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Claus foreslog at et kommende system også kan bruges til administration af RIB-både, delebåde, 

ungdomsafdeling, sejlerskole m.v. inkl. eventuel fakturering, grafisk brugerinterface og gerne via Apps. 

Hermed kunne en del separate lister og tidsforbrug spares. 

Vi arbejder derfor sideløbende på en kravspecifikation. 

Vi har fået sat kontoret og depotrummet ved siden af bestyrelseslokalet i stand. Claus foreslår at 

nuværende bestyrelseslokale fremover anvendes alene som møderum og ifm. kontoråbningstiden 

torsdag aften, og rummet ved siden af anvendes til kontor med 2 pladser, printer m.v. Ideer udbedes 

indenfor et par uger. 

Vores bogholder har tidligere annonceret at han ville sige op, men han har trukket opsigelsen tilbage, 

så han fortsætter uændret. 

2. Drifts- og likviditetsstatus 

Det er tidligt på året med ret få betalinger og mange penge på kontoen, så emnet blev ikke berørt.  

Punkt 4. Fundraising 

- 

Punkt 5. Hjemmesiden 
1. Input til udvikling af hjemmesiden 

Martin efterlyser input fra ale udvalg og bestyrelsesmedlemmer i øvrigt for at komme videre med 

udviklingen af SSF’s hjemmeside 

2. Restaurant Sundby Sejls domæner 
Vi har overdraget 2 domæner til forpagteren, som han kan bruge (vi ejer fortsat domænerne). Han vil 

anvende restaurantsundbysejl.dk som Restaurant Sundby Sejls  primære domæne. 

Punkt 6. Havn og plads 
1. Røgeovn 

Det virker som om at det tidligere røgerlaug ikke længere er aktivt. Et evt. kommende medlem har 

spurgt om mulighederne for at benytte ovnen, hvorfor vi skal have en ansvarlig for at sætte regler for 

brugen. Bestyrelsen besluttede at havneudvalget fremover er ansvarlig for røgeovnen og for evt. at 

etablere et nyt røgerlaug. 

2. Status på den nedlagte bedding 

Reetableringen af området ved den nedlagte bedding er 98% færdigt inkl. el og vand. Der mangler kun 

at blive lagt græs på og plantet hæk. 

3. Pladsuddeling 

Alle ledige pladser i havnen er uddelt og kun lånepladser mangler at blive uddelt. De vil løbende blive 

uddelt efterhånden som medlemmer oplyser at de ikke vil benytte deres plads i år. De nye pladser ved 

den nedlagte bedding (B083-B086) uddeles som lånepladser i 2021, da det er uvist hvad en evt. 

kommende flydebro vil betyde for disse pladser. 

Der er ét medlem, der har klaget over at hans båd er flyttet 1 plads ifm. etableringen af nye brede 

pladser ved den nedlagte bedding og bedre udnyttelse af bredden imellem pælene. Bestyrelsen  tog 
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klagen til efterretning, men godkendte og fastholdt havneudvalgets beslutning. Der er 5 medlemmer, 

hvis båd har flyttet plads i samme forbindelse uden at det har afstedkommet problemer i øvrigt.  

Bestyrelsen godkender Havneudvalgets ageren. 

4. Foreningsdag 

Per opfordrer til at vi gennemfører dagen som planlagt, og anvender skolebådsteltet som base for 

aktiviteterne. Det anses at vi overholder kendte Coronarestriktioner. Det blev vedtaget. Nyhedsmail 

om emnet udsendes. 

5. Pæle 

Der er sat 5 nye pæle i havnen. 3 ved den nedlagte bedding og 2 som erstatning for manglende pæle 

ved vestmolen. 

6. Rengøring på toiletter 

Der blev forespurgt om manglende rengøring på de toiletter, der er helårsåbent. Det skal tages op med 

havnekontoret og hvis det ikke hjælper med havneudvalget. 

7. Bådnavn og klubstander 

Helle gør opmærksom på at der er et læserbrev ifm. bådnavn og klubstandere på både i SSF Bladets 

april udgave. Bestyrelsen har set indlægget og opfordrer medlemmer til at henvende sig med 

specifikke problemstillinger. 

Punkt 7. Klubhus og bygninger 

1. Grejskure 

Der mangler grejskure til nye pladslejere. 

Havneudvalget foreslår derfor at de 2 pladser med arbejdsbænk i skurrækkerne på nordre plads med 

kolonihaverne sløjfes, og der i stedet bygges 6 enkeltskure. Medlemsværkstederne ved servicekajen 

kan anvendes i stedet. De to branddøre til bagsiden af skurene bibeholdes.  

Det vurderes individuelt om kommende ledige bestående dobbeltskure ændres til enkeltskure for at 

skaffe flere skure. 

Bestyrelsen bad havneudvalget om at lave et projektforslag med budget og økonomiudvalget om at 

behandle forslagene. Ombygningerne må ikke koste foreningen penge, men en 

afskrivning/modregning af merindtægter i en kortere årrække kan accepteres. 

2. Gulv i Store Sal 

Gulvet er lagt og er næsten klart; kun kompasrosen mangler at blive lagt. 

3. Skur bag havnekontor 

Skuret (eller skurvognen) anvendes af et medlem alene mod betaling af el. Da brugen ikke længere er 

iht. formålet, ønskes udlånet tilendebragt, da havnens personale har behov for plads til opbevaring af 

rengøringsmidler m.m., der midlertidigt er opbevaret i sejlerskolepavillon nord. Formanden tager 

kontakt til medlemmet. 

Punkt 8. Miljø og sikkerhed 

1. Brandvagt 
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Et medlem foreslår at der etableres brandvagt i SSF nytårsaften. Forslaget vagte sympati, men det 

vurderes ikke af bestyrelsen at være nødvendigt, hvorfor bestyrelsen besluttede, at der ikke skal gås 

videre med dette. 

2. Redningsvej 
Der står p.t. en trimaran meget tæt på redningsvejen syd om klubhuset, ligesom der somme tider 

holder biler på brandveje på foreningens område. Der gøres opmærksom på, at brandveje og 

redningsveje SKAL holdes frie. Dette tages til efterretning. 

Punkt 9. Arrangementer 

1. Standerhejsning d. 1. maj 

Standerhejsning forventes afholdt digitalt i lighed med 2020, evt. med deltagelse af det tilladte antal 

personer iht. forsamlingsforbuddet. Det bør i givet tilfælde kræve tilmelding. 

2. Loppemarked d. 2. maj 

Det vurderes at Loppemarkedet med det nuværende forsamlingsforbud ikke kan afholdes. Evt. 

lempelser i forsamlingsforbuddet følges nøje, og kan evt. ændre denne beslutning. 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. - 

Punkt 11. Ungdom og joller 

1. Nye ungdomsmedlemmer 
Der er flere ønsker om indmeldelse i SSF fra unge, men de afvises da der p.t. ikke er pladser (vi 

mangler instruktører/trænere). Det er en uheldig situation, der skal løses. Ungdomsafdelingen er 

foreningens fremtid og vi bør altid kunne modtage nye medlemmer. Claus N vender tilbage med 

hvordan han ser vi kan løse problemet. 

Punkt 12. Sejlerskole 

1. -  

Punkt 13. Motorbåde 

1. - 

Punkt 14. Eventuelt 

. 

 

Kommende møder: 

20-05-2021 kl. 18:30 som fysisk møde eller på Microsoft Teams afhængigt af Coronasituationen. 


