SEJLFORENINGEN SYD
Sejlklubvej 10, 2450 København SV
Mobile Pay 36200

( 3646 9461 mail: sfsyd@sfsyd.dk

Bank 1551-3164045544

Hjemmeside: www.sfsyd.dk
København 02-11-2017

Referat af bestyrelsesmøde i SF Syd, d. 01-11-2017
Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant:

Per Hansen
Finn Olsen
Søren Sørensen
Allan Nielsen
Henrik Jørgensen
Mogens Mortensen

Godkendelse af sidste referat:
Referat af 04-10-2017 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
Ingen post.
Økonomi:
Ser god ud.
Driftsresultatet for året ser stadig ud til at blive lidt bedre end forventet.
Medlemsrokader:
Udmeldte: Andreas Bøje
Nye A-medlemmer: Ingen
Nye B-medlemmer (Passive): Martin Roesen
Nye lejere: Ingen
Nye Vinterlejere: Mads Emil Garde
Der er 7 på venteliste til lille plads og 4 på venteliste til stor plads.
Der er stadig mange, der skriver til os for at få en plads.
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Det er dejligt at se, at vores lille forening er eftertragtet.
Velkommen til de nye medlemmer. Tag godt imod dem.

Eventuelt.
• Der afholdes igen et teori duelighedskursus, primært for medlemmer i SF SYD.
Jacob og Allan underviser. Se tilmelding på tavlen.
• For at sikre opkrævning af gæsteleje udarbejdes et kuvertsystem.
Allan kigger på dette.
• Elmålere til pladsen. Det eksisterende kabel der skulle have været brugt er for
lille, så ind til videre ligge elmålerprojektet stille. Der arbejdes på andre
løsninger.
• Rottefængeren har været rundt med Per. Det ser fint ud.
Vi fik en fin smiley for orden og ryddelighed.
• Det trådløse netværk er blevet justeret. Det burde allerede være blevet bedre.
Hvis medlemmerne ikke mærker en forbedring, bedes Per eller Allan kontaktet.
NB. Husk at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis der skulle være
spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste Bestyrelsesmøde: lørdag 09. december 2017 kl. 12:00

