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Referat af Bestyrelsesmøde i SF Syd, Tirsdag d. 3. september, 2013

Tilstedeværelse:
Formand, Michael Svendsen, til stede
Næstformand, Finn Olsen, til stede
Kasserer, Søren Sørensen, til stede
Sekretær, Peter Buchardt, til stede
Bestyrelsesmedlem, Ole Iversen, til stede
Suppleant, Henrik Jørgensen, ikke til stede
Suppleant, Mark Carstensen, ikke til stede

.

Godkendelse af sidste referat
Referat fra bestryrelsesmøde af tirsdag d. 4. juni 2013 godkendt.

Indkommen post og email
Der er kun modtaget et par bådplads og kajakopbevaringsforespørgsler siden sidste møde. De er naturligvis blevet
besvaret.

Økonomi
Vi har registeret lidt højere udgifter i forbindelse med elektrikerarbejde og materiel indkøb, dog har vi samtdig haft
større indtægt end planlagt. Indtægterne stammer primært fra lejepladser og indtag af nye medlemmer.

Medlemmer
Der er registeret et nyt A-medlemmer(aktive). Det drejer sig om:
Niklas André Holm
Sigurdur Sverrisson
Thorkild Hardenberg
Under Niklas har vi registeret to medejere, dvs. der er registreret to pasive medlemmer, det drejer sig om:
Bjarne Jørgensen
Felix Guldberg Pedersen

Kommende generalforsamling
Følgende omhandler punkter vedrørende den kommende generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes mandag d.
28. oktober, hvor bestyrrelse håber på stort fremmøde.
Vedtægtsændring:
Bestyrrelsen forslår at vi ændre det nuværende krav om to årlige generalforsamlinger. Istedet ønskes det at vi kun
afholder en enkelt generalforsamling.
Forslaget fremsættes af to årsager:
a. De seneste år har indholdet på de to årlige forsamlinger været meget begrænset. Det forventes at ved
afholdelse en gang, vil der være mere på dagsordenen.
b. Fremmødet har også været lidt sløjt de seneste generalforsamlinger. Og med ovenstående begrundelse
i tankerne, mener bestyrrelsen at en mere indholdsrig forsamling vil kunne lokke flere medlemmer til
forsamlingen.

Den specifikke ordlyd af ovenstående forslag fremsættes sammen med øvrige indkomne forslag ugen før
generalforsamlingen, i henhold til vores vedtægter.
Bestyrrelsesvalg:
Til generalforsamlingen vil der værende følgende valg af bestyrrelsesmedlemmer:
Kasser: Søren Sørensen stiller op til genvalg
Ole Iversen stiller op til genvalg
Finn Olsen stiller ikke op til genvalg
Mark Carstensen, det vides endnu ikke om Mark opstiller til genvalg.
Derudover skal der vælges broformænd og bådoptagere. Mht. til bådoptagere ønkes det fra bestyrrelsens side at
de medlemmer som kunne være interesserede i at være bådoptagere oplyses om arbejdets indhold og omfang. Det
forventes herunder at optagerne hjælper vognmanden så godt som det er muligt under bådoptagning og søsætning og
derudover at de er aktiv i forbindelse vedligeholdelse af bådvognen.

Eventuelt
Indhalerliner, forfortøjninger og pæleisættelse:
Da arbejdet med de nye pæle i havnen igangsættes i november, skal alle fjerne eventuelle indhalerliner. Derudover skal
de både som skal på land fjerne deres fortøjninger fra den respektive bro.
Hvis det er nødvendigt at bestyrrelse skal fjerne disse indhalerliner eller fortøjninger fra pæle eller broer, vil det
desværre være nødvendigt at skære disse ned. Der opkræves omkring 500 kroner pr. plads hvor ovenstående ikke er
respekteret. Der bliver opsat opslag omkring dette på opslagstavlen i klubben, og samtidig bliver det udsendt sammen
med geneforsamlings indkaldelsen.
Optagervognen
Optagervognen har været defekt i længere tid, men det lykkedes et par ihærdige ildsjæle der efter flere dages hårdt
arbejde at få diverse fejlene udbedret. Det drejer sig nedhøvling af vangerne, udskiftning af hjullejerne.
Fiskekutter på pladsen
Vi skal have skaffet os af vejen med den fiskekutter som står på pladsen, mellem stander og skraldecontainer. Den
absolut billigste måde at gøre dette på, er ved at splitte den i flere stykker og skaffe dette af vejen.
Hvis nogle medlemmer skulle ligge ind med værktøj og lyst til at hjælpe med dette, høre bestyrrelse gerne fra disse.
Grillskurret
Det er blevet besluttet at hvis medlemmerne ønsker at låne grillskuret, så skal der betales et depositum på 1000 kroner.
Dette sker som reaktion på at der gentagne gange har været afholdt fester og ligende, hvor oprydning og rengøring ikke
har være tilstrækkelig. Med denne nye regel, håber bestyrrelsen at skuret kommer til at skinne =)
Depositummet tilbagebetales selvfølgelig efter endt arrangement.
Derudover skal medlemmer der ønsker at låne grillskuret, påføres arrangementet i den kalender der hænger i skuret.

Næste Bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 1. oktober kl. 18:00

