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SSF Bestyrelsesmøde - Referat 

Torsdag den 13. august 2020 

Deltagere: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Jesper Lorents, 
Per Østergaard, Helle Schougaard Wriedt, Martin Clifforth, Josephine Fock og Tom Høst 
(referent) 

Afbud: Tonny Pedersen, Dorthe Alvang og webredaktør Svend Erik Sokkelund. 
 

 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Dagsorden blev tilføjet ”pkt. 2.b.1. Klage over et medlem”.  

2. Referat fra den 18. juni 2020 blev godkendt. 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen. 

Efterhånden fungerer vores havn nogenlunde normalt, men vi skal stadig overholde 

forsamlingsforbuddet på 100 personer og overholde anbefalingerne om at undgå tæt kontakt, 

afspritte osv. 

2. Status på ansættelse af ny pladsmand m/k 

Jon Høgsted Hansson starter som ny pladsmand den 1. september. Ansættelsesudvalget 

mener, at man har ansat en meget fagligt kvalificeret person. Pladsmanden skal være ansat 

på fuld tid i sommerperioden og på nedsat tid i vinterperioden. 

3. Kort status på igangværende forhandling med Kbh. Kommune om arealleje. 

Intet nyt p.t. 

4. Kort status fra DS Generalforsamling. 

Claus deltog. Der var blandt de fremmødte flertal for, at man ikke længere i vedtægterne skal 

kræve medlemskab af en kreds, men på grund af manglende fremmøde var 

generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig. Forslaget blev derfor ikke endeligt vedtaget. 

5. Generalforsamling d. 31-08-2020, herunder covid-19, dagsorden, beretning, forslag, 

kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer, m.m. 

Claus gennemgik bestyrelsens forslag, der blev drøftet og godkendt. Vi drøftede også øvrige 

indkomne forslag og blev enige om, ikke at tilkendegive vores holdning til forslagene. 

Vi drøftede også stedet for afholdelse af GF. Der skal beregnes 2 kvm pr. person. I vores 

klubhus kan vi derfor kun være 110 personer. Vi blev enige om at holde GF et sted, hvor vi 

kan være flere personer, så vi ikke udsættes for at skulle afvise personer, hvorved GF ville 

skulle aflyses.  

b. Nye sager 

1. Klage over et medlem. 
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En nabo til foreningen har klaget over et medlem. Bestyrelsen nåede frem til en 

løsningsmodel. 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget. 
Der købes en ny trailer til en RIB (’Squash’), da reparation (lys, bremser m.m.) af den gamle vil 
være uforholdsmæssigt dyr. 

2. Driftsstatus 
På indtægtssiden har vi nået budgettet for hele året. Der blev indmeldt ikke mindre en 24 ny 
medlemmer i kontortiden i torsdags. Vi har modtaget 33.000 kr. i Corona-støtte til imødegåelse 
af manglende indtægter. 

Punkt 4. Ungdom og joller 

1. Status fra ungdomsafdelingen. 
SSF har et hold med til Youngsters Ungdomsliga i J/70 i Sletten i næste weekend. 
På søndag deltager Johanna fra SSF Ungdom i sit første B-stævne for optimister ved 
Sydfjordsstævnet i Herslev Strand Sejlklub. 

Punkt 5. Sejlerskole 

1. Kort status. 
Intet nyt. 

2. Betaling for praktisk sejlads på sejlerskolen. 
Udsat til evt. drøftelse i den nye bestyrelse. 

Punkt 6. Havn og plads 

1. Status fra havneudvalget om igangværende projekter (HOFOR regnvandsledning). 
Projektet er indtil videre udsat til næste år. Tidsplanen er ukendt. 
Der er fuld tilfredshed med de 2 vikarer for pladsmanden som vi har/har haft.  

Punkt 7. Klubhus og bygninger 

1. Orientering om evt. nyt alarmselskab. 
Der er ikke tilfredshed med det nuværende alarmselskab og alarmsystem i klubhus, 
havnekontor og værksted. Tilbud indhentes for et nyt system. 

Punkt 8. Fundraising 

1. Kort status på funding/sponsor støtte. 
Intet nyt. 

Punkt 9. Arrangementer 

1. Der er levende musik på kajen den 18. august og igen den 23. august med Food-Truck fra 

restauranten. 

Punkt 10. Kapsejlads 

1. Status fra kapsejladsudvalget. 
Efter coronapausen er sejlsportsligaen startet igen den 8.-9. august i Århus. 
Vi forventer at WOW stævnet 19.-20. september gennemføres, men følger situationen tæt. 

2. Sundby Cup. 
Sundby Cup afvikles som normalt d. 5.-6. september. 
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Punkt 11. Miljø og sikkerhed 

1. Status på redningsstiger. 
Vi har ansøgt om et antal stiger ved Trygfonden, som donerer 200 redningsstiger væk i år. Vi 
forventer besked om vi er kommet i betragtning i september måned. I bekræftende fald vil 
levering først ske næste forår. 

2. Behandling af klager over vagtgebyrer. 
Bestyrelsen behandlede et antal klager over gebyrer for ikke gåede vagter. I disse særlige 
tilfælde får medlemmerne lov til at gå de manglende vagter som ekstra vagter i den 
kommende vagtsæson. 

Punkt 12. Motorbåde 

1. Intet nyt. 

Punkt 13. Hjemmesiden 

1. Intet nyt. 

Punkt 14. Eventuelt 

Der er konstituerende bestyrelsesmøde den 10. september. 


