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København 07-06-2017

Referat af bestyrelsesmøde i SF Syd
Tilstedeværelse:
Formand: Per Hansen
Næstformand: Finn Olsen
Kasserer: Søren Sørensen
Sekretær: Allan Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Thorkild Hardenberg
Suppleant: Mogens Mortensen
Suppleant: Henrik Jørgensen fortsætter ind til videre som bestyrelsesmedlem.
Godkendelse af sidste referat
Referat af 03-05-2017 blev godkendt.
Indkommen post og e-mail
Fra sidst. Formanden har talt med By & Havn vedr. vores bolværker. Vi fremsender
billeder fra pligtarbejdsdagen, hvor der blev slået u-jern ned. Vi forventer dermed at
sagen for vores vedkommende så er lukket.
Brev fra Kommunen om fedt i kloakken. Formanden har talt med dem om vores
køkken og vi forventer at sagen for vores vedkommende så er lukket.
Økonomi
Kører efter budgettet.
Der købes u-jern ind til opbygningen af stålskeletter under broerne langs skrænterne.
Venteliste
4 på venteliste til lille plads
3 på venteliste til Stor plads
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Nye medlemmer
Aktive.
Erik Dubiel.
Velkommen til Erik. Tag godt imod ham.
Passive.
Ny lejere: Michael Poulsen samt Signe Ørgreen-Jacobsen.
Velkommen til dem. Tag godt imod dem.
Eventuelt.
Husk reception for medlemmer til foreningens 40 års jubilæum lørdag d. 26. august
kl. 16.00. Olsen er tovholder for bestyrelsen.
Opslag på tavlen følger.
Medlemmer som sover i bådene i weekenden har klaget over teknofest hos
naboklubben Mellemfortet som foregår hver fredag.
Hvis der spilles højt på fredag tager bestyrelse kontakt til naboklubben. Hvis dette
ikke virker skriver bestyrelsen en skriftlig klage som sendes til Mellemfortets
bestyrelse.
Der er observeret rotter på foreningens område. Formanden tager fat i Kommunen.
Orienter venligst bestyrelsen, hvis der ses rotter på foreningens område.
De medlemmer, der har gummibåde, der sejles fra foreningen, uden at moderbåden
sejler med skal have selvstændig ansvarsforsikring. En sådanne koster 200 kr. om
året. Ansvarsforsikringen gennem Tursejlerne dækker kun gummibåden, når den
anvendes som slæbejolle. Bestyrelsen vil orientere de berørte medlemmer.
NB. Husk at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis der skulle
være spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste Bestyrelsesmøde: onsdag 06. september 2017 kl. 18:00

