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Meddelelser fra Formanden 

Lukket med SKS omkring VIP med mulig upside for KDY 

Dragon Gold Cup – HS og KDY hjælper til på vandet 

SKS – forpagtningsafgift møde skal holdes snarligt Ditto re SUS 

Rungsted – renovering af havn bør skubbes 

Godkendelse af referat – gjort 

Skal lægges på website 

Eigil Lego Andersen – dirigent – introduktion 

Forslag til hvordan vi skal køre igennem diverse punkter 

Opdatering omkring sagen 

Forslag til behandling 

Gennemgang af revisions protokol og regnskab – Gert, PwC 

Fokus på særlige forhold, retssagen/Tuborg og Thorbjørns vurdering/udsagn.  Interne revisorers 

anbefaling taget til efterretning. 

Ændring af praksis – nu med afskrivninger af bygninger. 

Ole gennemgår ledelsesrapport sammen med Gert, små rettelser. 

Regnskabspraksis – redegjort for ændringer – afskrivninger på bygninger. Resultatmæssig effekt på 580K 

Vi har rettet også bagud over primo egenkapitalen. Nyt regnskabs princip gennemført med 

tilbagevirkende kraft. 

Der henlægges til Tuborg over egenkapitalen.  

Resultat opgørelsen – med bundlinje på -1,7 mio. 

Rapport Økonomi udvalg 

Generel opdatering om budget med faktorer der mangler 

Outsourcing med de organisatoriske konsekvenser skal igangsættes a.s.a.p. 

Besparelser på administration 

Fordyrende ansættelser i Kapsejlads og VIP skal indregnes i de respektive budgetter 



Spørgsmål til udsendte opdateringer 

Troels har sagt op, ny fundet og tilbud givet, 

Skovshoved Vi har opsagt SUS, VIP afklaret, Bjørn Westergaard ansat KDYSejlsport 

Rungsted kører godt, men der skal sættes fart på salget af lokalerne. Budgettet er 300k Derudover er det 

presserende, at få engageret en form for viceværtsservice 

Jubilæums bog faktisk færdig 

Fonde – kom med input, ideer, indgange, vi får få ting hele tiden i små portioner 

Kapsejladser – Lerche på Dragon Cup, Sclerose kapsejlads, mange stævner, Dan Ibsen er blevet tilknyttet 

som deltids ansat omkring de store stævner som tovholder/projektleder.  

Eventuel 

 Afrigger fest i Rungsted, det virkede godt. 

Benthe takker af – da hun ikke kommer til GF 

 

 

 

 

 

 

 


