SEJLFORENINGEN SYD
Sejlklubvej 10, 2450 København SV ( 3646 9461 mail: sfsyd@sfsyd.dk
Mobile Pay 36200
Bank 1551-3164045544
Hjemmeside: www.sfsyd.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SF Syd, d. 02-05-2018

København 04-05-2018

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej

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 04-04-2018 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
Mail fra et medlem som vil gerne have plads til en 35’ båd på en lille plads. Dette kan
ikke lade sig gøre, da vi ikke vil lave længere pladser inden for de yderste pladser. De
yderste, som er lavet længere, var bredere end standardmålene på de små pladser. Han
kan måske tilbydes en låneplads. Søren kontakter ham.
Økonomi:
Ingen ændringer. Økonomien ser god ud.
Medlemmer:
Nogle passive er udmeldt, og andre er blevet slettet, da de ikke har indbetalt
kontingent.
Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Glen Swanson, plads 47. Helle Clausen, plads 2. Nicolai Grube Rosen,
plads 43.
Lejere: Rune Nielsen, plads 15. Per Edvard Svendsen, plads 61.
Passive: Preben Højer. Dennis Petersen.
Vi har 3 på venteliste til lille plads og 5 til stor plads.
Eventuelt:
Cykler:
Der iværksættes en oprydning i de mange cykler, der står på pladsen. Der sættes sedler
op på opslagstavlen og på pladsen, hvor cyklerne står. Endvidere sendes mail ud.
Cyklerne mærkes og hvis mærket ikke er fjernet inden for en fastsat tidsramme, fjernes
cyklen.

IT:
Et medlem er sat i gang med at afprøve en løsning, som gerne skulle virke. Mere om
dette, når løsningen er blevet afprøvet.
Pladsen:
Flemming beskærer de to birketræer. Skærer den nederste gren af på dem begge.
Grillhuset:
Ruden i døren skal udskiftes. Søren kontakter en glarmester.
Bådvognen:
Muligheden for at forlænge skinnerne til kørevognen, så den kun skal køre på skinnerne
og ikke på de store hjul, undersøges.
Bådpladserne:
Opmærksomhed på at bådpladserne har forskellige bredder. Bredderne og dybderne
kan ses på oversigten på kontoret. Endvidere er der, specielt ved lavvande, problemer
med vanddybden. Dette oplyses til interesserede, måske kommende nye medlemmer.
Caféen:
Åbningstiderne og udbuddet af maden blev diskuteret. Bestyrelsen vil tage en dialog
med Marina, så både caféen og medlemmerne tilgodeses.
Pligtarbejde:
Kun ganske få forventes på pligtarbejde i weekenden d. 26-27. maj, hvor vi gerne skulle
have lavet arbejde på broen foran skråningen.
Husk at give tilbagemelding til Finn eller Søren, jf. udsendt indkaldelse.
NB. Husk at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis der skulle være
spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: fredag d. 01. juni 2018 kl. 18:00

