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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 20. maj 2021 
Mødetid: 18:30 - 21:30 

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

Afbud: Martin Bregnhøi og Mads Kjems Dyring 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra den 15. april 2021 

Helle ønskede tilføjet, at hun forlod mødet i vrede pga. tonen i diskussionen under punkt 6, samt 

tilføjelse af nedenstående tekst: 

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. 

Med denne tilføjelse blev referatet godkendt. 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen 

Pga. lempelserne i covid-19 restriktionerne kunne standerhejsningen gennemføres med deltagere, og 

der er netop vedtaget flere lempelser så flere aktiviteter kan gennemføres normalt, især udendørs. 

Der meldes ud på hjemmeside i takt med nye lempelser offentliggøres af myndighederne og DIF/DS, 

f.eks. mht. åbningstiden af SSF kontoret torsdag aftener. 

2. Ny kontrakt med Kbh. Kommune 

Der har været et møde d. 26. april, og der er aftalt nyt møde d. 8. juni. Der er enighed om at vi 

fremover skal have en brugsaftale i stedet for en lejeaftale, da en lejeaftale vil være på kommercielle 

vilkår og ikke tilskudsberettiget. Der er netop modtaget oplysning om at grundskylden stiger væsentligt 

på området, men det vil ikke berøre os, når vi får en brugsaftale. Vi og Kultur- og Fritidsforvaltningen 

arbejder stadig fortsat på at få en politisk godkendelse af en 30-års uopsigelighed på den ny aftale. 

3. Generalforsamling 2021 

Med et afstandskrav på 1 meter kan generalforsamling nu afholdes. Dato blev fastsat til mandag d. 21. 

juni klokken 19.00. For ikke at afvise nogen medlemmer, vedtages det at afholde generalforsamlingen 

eksternt i Markmandsgade 11, hvor der er mere plads. Der kræves coronapas ved deltagelse.  

Der er enighed om, at der skal fremlægges forslag til beslutning om, hvorvidt havneudvalget skal 

arbejde videre med projektet til eventuel etablering af en eller flere flydebroer i søndre bassin. 
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b. Nye sager  

1. Møde etik og forventninger til bestyrelsen 

Bestyrelsen drøftede tonen på bestyrelsesmøderne, og der er enighed om, at der gives plads til alles 

måde at kommunikere på. Det har vist sig svært at styre online bestyrelsesmøder med så mange 

deltagere, hvilket har været en del af problemet. Formanden opfordrede til at vi ser fremad, nu hvor vi 

igen kan mødes fysisk og samtidig til at mødedeltagerne møder i god tid, så vi er klar ved mødets start. 

Der var enighed om fremover ikke at adressere specifikke enkeltsager vedr. driften af havnen på 

bestyrelsesmøderne, men i stedet gå direkte til de ansvarlige udvalg eller Havnechefen. Bestyrelsen er 

den overordnede ledelse af foreningen, der skal arbejde med beslutningsoplæg, og den hverken kan 

eller skal håndtere problemer med den daglige drift. 

Formanden opfordrer ligeledes medlemmerne til at henvende sig til de ansvarlige udvalg eller 

Havnechefen, når de har problemstillinger de ønsker behandlet. 

2. Forslag fra medlem om at leje eller købe den udgravede lystbådehavn nord-øst for SSF af By & Havn 

Forslaget er tidligere behandlet af bestyrelsen og blev dengang afvist. Medlemmet foreslår, at der 

laves en bro mellem havnene hvormed ”gamle” SSF bevarer sit særpræg, og der samtidig udvides med 

mange nye bådpladser med stor dybde. Der var enighed om at mulighederne er interessante for de 

mange SSF medlemmer på venteliste, men at SSF ikke skal involvere sig før en ny brugsaftale med Kbh 

Kommune er på plads. Emnet tages op på et kommende strategi seminar i bestyrelsen. 

3. Pladsmand 

Nuværende pladsmand er på deltid om vinteren og har udtrykt et ønske om mere deltid. Bestyrelsen 

er positiv overfor at det undersøges nærmere mht. ansættelse af yderligere en deltids 

pladsmand/havneassistent. Det kunne f.eks. være i form af fleksjob eller arbejdsprøvning, da der i 

perioder er behov for mere bemanding, men det bør være inden for det nuværende lønbudget. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget 

a. Valg af fortsættende banksamarbejder.  

Der ønskes at fortsætte med 2-3 af nuværende 4 banker. På næste møde præsenteres 

sammenligning mellem årlige udgifter for de nuværende banker. Når valget skal foretages, 

sker det på baggrund af bl.a. samarbejdsevne, årlige omkostninger og sikkerhed. 

Der er afholdt møde med afdelingsdirektør René Bendtsen fra Spar Nord, der har overtaget 

Bank Nordik. De er meget positive over for erhverv herunder foreninger, og etablerer i nær 

fremtid en erhvervsafdeling på Amager, hvor vi får en navngiven rådgiver. Desuden 

informerede René om deres mange muligheder for sponsorater og opfordrede SSF til at søge. 

De ønsker at indgå et samarbejde med os. Der er besluttet at fortsætte med Spar Nord som 

vores hoved bankforbindelse.  

b. Nyt havneadministrations- og finanssystem 

Der arbejdes videre med kravspecifikation til hhv. et nyt havneadministrationssystem og et nyt 

finanssystem til afløsning af vores nuværende C5 system. I processen involveres udvalg for at 

sikre at alle ønsker og behov tages i betragtning.  

c. Gebyr for manglende gået vagt 

Økonomiudvalget indstillede og bestyrelsen besluttede, at vi ikke opkræver gebyr for 

manglende gået vagt i vagtsæsonen 2020-2021, da det pga. restriktioner i store dele af 
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sæsonen ikke har været muligt at gå vagt. Vi nulstiller vagtlisten og takker de medlemmer, der 

gik vagt i løbet af sæsonen, men det vil ikke være muligt at kompensere disse medlemmer. 

2. Drifts- og likviditetsstatus 

Havnechefen laver månedlig afstemning af alle bankkonti, og differencer afklares. Der arbejdes på at 

lave et likviditetsbudget, der dækker det kommende år. Driftsstatus vil blive præsenteret for 

bestyrelsen fra næste måned. 

Punkt 4. Fundraising 

1. Se under punkt 3 - banksamarbejder 

Punkt 5. Hjemmesiden 

1. Oplæg til fremtidig struktur er fremlagt og det er tidligere godkendt at arbejde videre med dette. Der 
efterlyses stadig input fra alle udvalg mht. deres ønsker til indhold og struktur på en ny hjemmeside. 
Når endeligt oplæg foreligger, tages der stilling til det. 

Punkt 6. Havn og plads 

1. Orientering om projekter, der ønskes prioriteret. 

Havneudvalget har følgende prioritering af nye projekter: 

1. Pumper til spildevand på nordre plads skal udskiftes, da de er slidt ned. Udgiften kr. 58.000 

betales 2/3 af kommunen. 

2. Reparation af masteskur 

3. Der undersøges om der bør laves oprensning af kanal 

4. Der undersøges hvordan trailerbåde lettere kan trækkes op med spillet ved slæbestedet 

5. Etablering af flere skure på både søndre og nordre plads 

6. Sidst på året ønskes mindst 30 meter mole renoveret ved vestre mole/ved sejlerskole skur 

såfremt der er likviditet til det. 

2. Indstilling til bestyrelsen om, at et medlem får frataget sin faste havneplads. 

Et medlem har ikke sat sin båd i vandet i flere år og vedligeholder ikke båden. Medlemmet er sidste år 

blevet kontaktet for at få båden sat i tilstrækkelig stand, uden at der er sket noget. Medlemmet får nu 

brev om at han er fratages sin bådplads i havnen, og at han fremover har helårsplads på land. 

Bestyrelsen godkendte havneudvalgets indstilling. 

3. Grejskure  

a. Opfølgning nye skure 

Se punkt 6 

b. Status uddeling af bestående skure  

Uddelingen er i gang, men flere af de tilbagekøbte skure skal repareres før et nysalg.  

Det er opgjort at ca. 80 skure ikke vedligeholdes iht. reglerne og er i meget dårlig stand. 

Ejerne kontaktes, og der gives en frist til at få bragt forholdene på plads. Det drejer sig 

primært om, at skurene skal males med træbeskyttelsesmiddel og/eller at der skal nyt 

tagpap på taget. 

4. Orientering om rengøring af toiletter 

I toiletbygningen på nordre plads er rengøring ikke tilfredsstillende. 
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Det foreslås, at der arbejdes videre med, at i sommersæsonen rengøres alle udendørs 

toiletter/baderum 3 gange ugentligt. Der opsættes noteringsskema på alle toiletter, så der kan ses, 

hvornår der senest er rengjort. Der arbejdes videre med emnet. 

Punkt 7. Klubhus og bygninger 

1. Renovering af Klubhuset er nu færdigt og Restaurant Sundby Sejl åbnede d. 14. maj med fuldt hus. Vi 
har et godt samarbejde med den ny forpagter Jørgen Michelsen. 

Punkt 8. Miljø og sikkerhed 

1. Vi har modtaget 2 nye redningsstiger fra TrygFonden. Én til midterbroen og den anden til nordre 
molehoved ved indsejlingen. 

2. Der skal udarbejdes en ny brandplan for klubhuset, der bl.a. viser hvor sikkerhedsudstyr er placeret. 

Punkt 9. Arrangementer 

1. Pinsemorgen  

Pinsemorgen d. 23. maj kl. 09 afholdes sædvanligt arrangement med morgenmad, dog med tilpasning 

pga. Corona restriktioner. 

2. ØRESUND SAMMEN - hver for sig 

D. 12. juni afvikles for anden gang eskadre sejlads til Københavns Havn som et samlet arrangement for 

alle sejlklubber imellem Køge og Gilleleje. Afgang fra SSF kl. ca. 11:15. Der forventes over 500 

deltagende både og bestyrelsen opfordrer alle SSF medlemmer med båd til at deltage. 

3. Skt. Hans arrangement  

Skt. Hans aften d. 23. juni gennemføres det traditionelle arrangement ved DMU med bål uden for på 

en flåde. 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. DM for Nordisk Folkebåd 

Stævnet forventes gennemført da Corona begrænsninger er lempet tilstrækkeligt. Der er p.t. 32 

tilmeldte både.  

2. Gummianden 

Der kommer en udgift på kr. 5-10.000 til service af gearboks inden DM. 

3. Sejlsportsligaen 

Vores hold i 1. division i sæsonens første stævne i Middelfart fik en flot 6. plads blandt de 21 hold. 

Punkt 11. Ungdom og joller 

1. Der er fuldt booket til træningen om mandagen.  
Vi har fået en træner mere, således at der efter oplæring kan åbnes 1 hold mere efter sommerferien. 

Punkt 12. Sejlerskole 

1. Der blev i november lavet 3 navigations hold. Efter nytår har det kun været muligt at afholde online 
instruktion. En del hoppede af den grund fra, men 12 deltagere har været til eksamen og alle bestod. 
Lærerteamet skal have stor ros for at gennemføre kurset på trods af alle restriktioner. 

2. Der planlægges til næste vintersæson 2 hold á 15 deltagere på navigationsundervisningen 
(duelighedsbevisets teoretiske undervisning). 
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Punkt 13. Motorbåde 

1. Der arrangeres lystfiskerkonkurrence 19. juni. 
2. ’Fugl og Fisk’ laver et Vild-med-Vand arrangement 12. juni. 
3. Der arbejdes på at genetablere et røgerlaug. Bestyrelsen besluttede at flytte ansvaret for røgeovne fra 

Havneudvalget til Motorbådsudvalget. 

Punkt 14. Eventuelt 

1.   Der gøres opmærksom på, at der skal sættes årsmærke på alle foreningens både. De respektive 

udvalgsformænd for havneudvalg, kapsejladsudvalg, ungdomsudvalg og sejlerskoleudvalg har ansvaret for 

deres respektive både. 


