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København 04-10-2017

Referat af bestyrelsesmøde i SF Syd, d. 04-10-2017
Tilstedeværelse:
Tilstede Afbud
X
X
X
X
X
X

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

Godkendelse af sidste referat:
Referat af 06-09-2017 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
Ingen post.
Økonomi:
Ser god ud. Driftsresultatet for året ser ud til at blive lidt bedre end forventet, men der
kan jo også hurtigt komme nogle uforudsete udgifter.
Det nye økonomiprogram som var omtalt sidst, kan alligevel ikke bruges, så vi
fortsætter med det gamle ind til videre.
Medlemsrokader:
Nyt A-medlem: Annette og Morten Højbjerre på P3
Ny lejer: Maja Liisbjerg Poulsen på P23
Nye passive B-medlemmer: Jamila Lilja og Aurea Paz Cifuentes
Udmeldte: Erik Isager og Carsten Erbst.
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Vinterlejere, der dog ikke kommer i år: Birgitte Larsen og Morten Grundsøe
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.
Det er dejligt at se, at vores lille forening er eftertragtet.
Velkommen til de nye medlemmer. Tag godt imod dem.
Eventuelt.
• Der er ikke meldt om rotter, så mon ikke de er forsvundet igen. Kontakt
bestyrelsen, hvis der observeres rotter.
• Søren præsenterede næste års aktivitetskalender.
• Det trådløse netværk kigges efter. Vi forsøger at få gang i nogle frekvenser som
er forskellige fra Mellemfortet og BKS. Det burde give bedre signal for vores net.
• Niels, P19, kan som sidste vinter åbne for vandet, når der ikke er for streg frost,
så der kan komme vand på de både, der måtte ønske det.
• Der bliver sat et antal bimålere op på pladsen, så alle der fremover skal bruge
strøm mere end blot nogle få timer, skal koble sig på en bimåler og dermed
betale for det ekstra strømforbrug.
NB. Husk at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis der skulle være
spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste Bestyrelsesmøde: onsdag 01. november 2017 kl. 18:00

