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København 06-09-2017

Referat af bestyrelsesmøde i SF Syd, d. 06-09-2017
Tilstedeværelse:
Tilstede Afbud
X
X
X
X
X
X
X

Formand: Per Hansen
Næstformand: Finn Olsen
Kasserer: Søren Sørensen
Sekretær: Allan Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Jørgensen
Suppleant: Mogens Mortensen
Suppleant: Thorkild Hardenberg

Godkendelse af sidste referat.
Referat af 07-06-2017 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail.
Thorkild har valgt at trække sig som suppleant.
Mail fra Simone om veninde, der låner hendes båd i en periode. Som minimum skal
bestyrelsen vide, hvem der låner en given båd og i hvor lang tid. Dette skal meddeles i
god tid inden en evt. udlåning, da bestyrelsen skal have mulighed for at sige nej.
Endvidere skal den, der låner båden i en længere periode meldes ind som passivt
medlem, så der ligger kontakt oplysninger på vedkommende. Per meddeler Simone, at
ovenstående regler skal overholdes og han tager endvidere kontakt til veninden.
Formanden har kontaktet kommunen om de rotter, der er set.
Mailkorrespondance, hvor det er forsøgt at narre nogle penge fra klubben i forhold til
betaling som formanden angiveligt skulle have adviseret. Søren lod sig ikke narre og
kontaktede Per som var totalt uforstående.
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Økonomi
Foreningen har nu fået et nummer til MobilePay. Det er nummer 36200, og det er
korrekt at det ikke er et mobilnummer, men det er fordi vi er en virksomhed med CVR
nummer. Dette nummer vil også fremgå af de fremtidige opkrævninger fra foreningen.
Økonomien ser fin ud. De ser ind til videre ud til at budgettet holder.
Vores nuværende økonomisystem nedlægges, så der ikke fremover er mulighed for
support med udgangen af februar. Der er besluttet at overgå til andet system, EConomic. Data overføres fra gammelt til nyt system.
Medlemsrokader:
Udmeldte: Janek Gram, Sofia Oline Gottschau, Carsten Olsen, John Jørgensen.
Slettet: Sigurdur Sverrisson
Nye A-medlemmer: Signe Ørgreen-Jacobsen, Søren Winther Sørensen, Mette og
Jørgen Knudsen, Kasper Lenskjold
Nye B-medlemmer og på venteliste: Amalie Ihle, Kenneth Poulsen, Beck Aushev, Jonas
Sylvester Lihme, Camilla Bisp Christensen (Lejer)

Dermed 7 på venteliste til lille plads og 3 på venteliste til stor plads.
Dejligt at se, at vores lille forening er eftertragtet.

Velkommen til de nye medlemmer. Tag godt imod dem.

Eventuelt.
Bestyrelsen har flere gange pointeret overfor Jonas, sydlige del af sydbroen, at der skal
være ryddeligt på broen, af hensyn til sikkerheden. I gentagelsestilfælde kan en skriftlig
advarsel komme på tale.
Bestyrelsen ønske Iversens båd bliver taget på land, grundet bådens forfatning og vil
kontakte han desangående.
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Gæstepladser.
Det har ikke været kutyme at indkræve gæsteleje, men fremover vil der blive opkrævet
det af bestyrelsen vedtagne beløb. Gæstepladser kan kun anvises, hvor der er ledige
medlemspladser. Det vil blive pointeret overfor broformændene, at det er en del af
deres arbejde som broformand at indkræve disse beløb.
Den store motorbåd, der har ligget ved konebroen, har betalt et beløb for strøm.
Reglerne præciseres i det forestående arbejde med ordensreglerne. Se herunder.
Ordensregler.
Allan foreslog at vores ordensregler tages op til revision. Bestyrelsen besluttede, at der
forsøges nedsat en lille arbejdsgruppe med nogle medlemmer fra hhv. nord- og
sydbroen, der sammen med Allan som repræsentant for bestyrelsen, ajourfører
ordensreglerne.
Målet er at de reviderede ordensregler kan forelægges bestyrelsen inden næste
generalforsamling og derefter forelægges generalforsamlingen.
Allan hænger opslag op, hvor de medlemmer, der ønsker indflydelse kan melde sig til.
Medlemmernes brug af foreningens faciliteter.
Allan foreslog, at der skulle opsættes nogle regler for medlemmernes brug af
foreningens faciliteter. Bestyrelsen besluttede at dette skulle indgå som en del af
arbejdsgruppen for revision af ordensreglerne.

NB. Husk at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis der skulle være
spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste Bestyrelsesmøde: onsdag 04. oktober 2017 kl. 18:00

