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Referat af bestyrelsesmøde i SF SYD, d. 05-12-2018

København 11-12-2018

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant:
2. suppleant:

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

Godkendelse af sidste referat:
Referat af 07-11-2018 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
Referatet fra By & Havn mødet hænges på opslagstavlen.
Referatet fra Sluselauget. Se under eventuelt.
Økonomi:
Ingen ændringer. Økonomien ser stadig rigtig god ud.
Medlemmer:
Udmeldte:
A-medlemmer: Ingen.
B-medlemmer: Ingen
B-medlem, lejer: Ingen.
Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Ingen.
B-medlemmer (passive): Simon Kabel.
B-medlem, lejer: Ingen.
Husk at tage godt imod nye medlemmer.
Eventuelt:
Eksterne møde:
Kort fra mødet med By & Havn, hvor Per og Søren deltog:
· Se referatet på opslagstavlen.
Kort fra mødet i Sluselauget, hvor Allan deltog:
· Sluselauget vil se på om det er muligt at udvide åbningstiderne i sommerhalvåret.
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· Det ser ud til at der er mulighed for, at et par af åbningerne i Stiboerne kan
forblive åbne. Sluselauget vil arbejde videre med dette.
· Allan kontakter de medlemmer, der viste interesse for at være slusevagt, således
at vores interne slusevagtsliste er ajourført.
Bådvognen: Intet nyt.
Broerne: Intet nyt.
Søsætning / Optagning: Intet nyt.
Affald: Intet nyt.
Mastekranen: Intet nyt.
Pladsen:
Forespørgsel fra Kenny:
Gummibåde, der ligger på skrænterne. Beslutning: Disse skal fjernes fra skrænterne.
Vandet på broerne. Beslutning: Der lukkes nu pga. muligheden for frost om natten.
Grillhuset: Det nye gulv skal lægges. Kontakt formand Per, hvis du vil hjælpe til.
Café Syd:
Klage fra Marina: Om at der foregår vask og barbering i håndvasken.
Beslutning: Vask og barbering skal foregå under bruseren og ikke i håndvasken.
Pligtarbejde: Intet nyt.
Ny opvarmning: Set i forhold til at vores fyr ikke rigtigt virker som det skal og at det
samme gælder solfangeranlægget, blev det besluttet at investere i et luft til vand
varmeanlæg. Søren har indhentet priser fra 3 leverandører og efter en snak om de
forskellige anlæg blev det besluttet at Søren kontakter den ene leverandør. Arbejdet
udføres umiddelbart efter sidste søsætning. Forberedende elarbejde skal laves inden.
Kurser:
Teorikursus, duelighedsprøven, er startet op med 9 deltagere. Sidste aften inde jul er
mandag d. 17. december. Der startes op igen mandag d. 7. januar.
VHF/DSC kursus kører i januar og februar. Én aften om ugen som aftales når tiden
nærmer sig.
Kontakt Allan, hvis der er interesse.
NB. Husk, at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem,
hvis der skulle være spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: onsdag d. 06. marts 2019 kl. 18:00
Ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
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