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SSF Bestyrelsesmøde - referat  

Torsdag den 19. marts 2020 

 
Mødet blev holdt som et telefonmøde.  
  
Deltagere: Jørgen Erik Jensen, Claus Brask Thomsen, Heidi Jørgensen, Jesper Lorents, 
Per Østergaard, Helle Schougaard Wriedt, Martin Clifforth, Dorthe Alvang, Josephine Fock 
og Tom Høst (referent). 
 
Desuden deltog webredaktør Svend Erik Sokkelund. 
 
Afbud: Tonny Pedersen. 

Dagsorden: 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden og sidste mødereferat 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referat fra den 20. februar 2020 blev godkendt med en enkelt rettelse. 

Punkt 2. Løbende sager ved formanden 

a. Opfølgning på igangværende sager 

1. Coronasituationen  

Der har desværre været aflysning af mange arrangementer på grund af Coronasituationen. 

Alle foreningsaktiviteter - med undtagelse af vagtordningen - er lukket ned. Bestyrelsen har 

lagt sig tæt op ad myndighedernes anvisninger. 

Claus og Jesper vil sørge for, at Skipperstuens møblement minimeres så der kun er 3 borde 

og 10 stole. Endvidere vil de også sørge for indkøb af spray til rengøring af bordene. 

Der er kommet anbefalinger fra FLID vedr. søsætning. Da vores medlemmer selv sørger for 

kranvogn, er det myndighedernes almindelige anvisninger, der skal følges. 

Vi følger et råd fra DGI og indkalder til en ny Ordinær Generalforsamling, dog med risiko for en 

ny aflysning. Jesper understregede, at der formelt er tale om en aflysning og dermed en ny 

Generalforsamling. Altså ikke en flytning af Generalforsamlingen. Vi satser på en ny 

Generalforsamling den 26. april og bemyndigede Claus til at sørge for rettidig indkaldelse. 

For at sørge for, at bestyrelsen kan arbejde videre indtil der kan foretages valg til diverse 

bestyrelsesposter på en Generalforsamling, konstitueres Jesper som formand for 

kapsejladsudvalget og Claus Nygaard som formand for Ungdomsudvalget. Jesper forbliver 

også i Havneudvalget. Dorthe, Josephine, Martin og Jørgen indvilliger i at fortsætte på deres 

poster indtil Generalforsamlingen. 

 

2. Kort status på ansættelse af ny havnechef  

Stillingen som Havnechef har været opslået på Jobindex. Der har været godt tyve ansøgere, 

hvoraf flere er interessante. I første omgang vil Claus taget et telefoninterview med 4-5 

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

Der er intet nyt. Kommunen er jo også Coronaramt og intentionen om en 30-årig lejekontrakt 

er i sidste ende en politisk beslutning, der ifølge vores kontakt forventes taget i 1. halvår af 

2020.  

b. Nye sager 

1. Ingen nye sager 

Punkt 3. Økonomi og administration 

1. Information fra økonomiudvalget  
Blev behandlet under andre dagsordenpunkter 

2. Driftsstatus  
Vores eksterne bogholder har været ramt af sygdom, men er ved at være ajour. 
De fleste kontingenter og pladslejer er betalt; Joan indleder rykkerprocedure i næste uge for 
dem der mangler at betale. 

Punkt 4. Havn og plads 

1. Kort status fra havneudvalget  
Arbejdet i kanalen går godt. Stikmolen ved mastekranen støbes på mandag og forventes at 
kunne tages i brug onsdag eller torsdag i næste uge. 
Der er delt pladser ud og i den forbindelse har Havneudvalget været nødt til at forklare, at der 
ikke deles lange pladser ud til korte både. Der vil blive lavet et forslag til ændring af Reglement 
for Havnen § 6 vedr. dette punkt.  
Indtil videre åbnes kun handicaptoiletterne på Nordre og Søndre mole. De rengøres så til 
gengæld hver dag. 

Punkt 5. Klubhus og bygninger 

1. Renovering af gulv i restauranten  
Det er nu planen, at der skal lægges et nyt klikgulv i den store sal (tidsplan er ikke besluttet). 
Gulvet i Pejsesalen skal voksbehandles. Per er kontakt til gulvmanden. 

2. Pålægning af gulv i kajakhuset  
I kajakhuset vil der også på et tidspunkt blive lagt et klikgulv. Det formodes at være både 
bedre og billigere, end at bruge resten af gulvet fra Pejsesalen. De overskydende gulvplanker 
fra Pejsesalen sælges derfor til højest bydende. 

Punkt 6. Kapsejlads 

1. Kort status fra kapsejladsudvalget  
Jesper oplyste, at WOW stævnet i år alligevel ikke kunne blive et Womens Sailing Champions 
League stævne. Måske kan det blive i 2022. Vores deltagere til Sejlsportligaen er udpeget. 
Første stævne er den 30.-31. maj i Lynæs. Vores eget åbne J/70 arrangement den 5. april er 
aflyst pga. Coronasituationen. Vores J/70 rigges snarest til, og der sker hurtigst muligt 
udmelding om tilmelding til vores ’J/70 afdeling’. 

Punkt 7. Funding 

1. Kort status på funding/sponsor støttte  
På medlemsmødet den 13. februar meldte et medlem sig som interesseret. Claus vil følge op. 
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Punkt 8. Sejlerskole 

1. Kort status fra sejlerskolen  
Indtil videre er Sejlerskolen lagt ned pga. Coronasituationen. Sejlerskolens startmøde den 2. 
april er aflyst og det samme gælder planlægningsmødet og følkurset. Forårsklargøring af 
bådene starter, når regeringen igen tillader, at vi kan samles. På det tidspunkt er det planen, at 
startmødet droppes og lade eleverne møde på deres respektive sejladsdage. 
Tom oplyste, at man lige nåede at have 15 til prøve i teori og alle bestod. Der var tilsyn fra 
Dansk Sejlunion uden bemærkninger. 

Punkt 9. Ungdom og joller 

1. Kort status fra ungdomsafdelingen  
Man afventer utålmodigt situationen. På nuværende tidspunkt vides ikke om Youngsters 
Camp, som er planlagt til at finde sted i Sundby Sejlforening den 25.-26. april, bliver aflyst. 

Punkt 10. Miljø og sikkerhed 

1. Kort status vedr. sikkerhed  
Vagtordningen fortsætter indtil videre. Nattevagtordningen består af max 3 personer og vores 
vurdering er, at den kan fortsætte under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger med at holde afstand, vaske hænder, bruge håndsprit osv. Medlemmer, der er i 
karantæne eller føler sig syge, skal selvfølgelig melde afbud! Denne tekst sætter Tom ind i 
svar på digitale vagtansøgninger. Hvis medlemmer, der allerede har tilmeldt sig, melder afbud 
på grund af Coronasituationen, vil de blive tilbudt at tage ekstra vagter næste vagtsæson eller 
betale gebyret for ikke gået vagt på 600 kr. pr. manglende vagt. 

Punkt 11. Motorbåde 

1. Kort status fra motorbådsudvalget  
Et medlem har vist interesse for at indtræde i et motorbådsudvalg. Når vi igen må samles, vil 
Tom indkalde til et møde for at høre om medlemmers ønsker til dette punkt. 

Punkt 12. Hjemmesiden 

1. Der var stor ros til webredaktør og webmaster for den hastighed, hvormed der for tiden blev 
lagt nyheder på hjemmesiden. 

Punkt 13. Arrangementer 

1. Kort status fra arrangementsudvalget  
Sikkerhed til Søs den 23. marts er aflyst.  
På Jørgens opfordring fastholdes Standerhejsningen den 2. maj, uanset i hvilket omfang det 
kan markeres ved flagmasten. 

Punkt 14. Eventuelt 

Det er planen, at Generalforsamlingen næste år afholdes den 21. marts. 

Dorthe lagde op til, at man måske kunne overveje Generalforsamlingen på en anden ugedag end 

søndag og/eller på en anden måde således, at yngre medlemmer kan tiltrækkes. 

Martin gav virtuelt skulderklap til de bestyrelsesmedlemmer, der har taget et tungt læs i den 

foreliggende meget unormale situation. 


