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. 01-06-2018

København 04-06-2018

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

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 02-05-2018 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
Sendt brev til OKRAVA’s ejer vedr. restance. Han svarer ikke. Hverken på henvendelser
på telefon eller pr. brev. Han bliver ekskluderet af foreningen og skal fjerne sin båd
snarest.
Økonomi:
Ingen ændringer. Økonomien ser god ud.
Medlemmer:
Udmeldte: Aktivt medlem Søren Bruun er udmeldt.
Vi byder velkommen til:
Aktive-medlemmer: Francrico Barros Fernandes.
Lejere: Jeppe Kofod. Andreas Møller Olsen.
Passive: Bjørg A. Kjær, Asbjørn B. Ried, Tobias T. Petersen, Mikkel Kruse
Tag godt imod de nye medlemmer.
Eventuelt:
Bådvognen.
De firmaer vi kontakter svarer ikke tilbage. Bestyrelsen lægger hovedet i blød for en evt.
løsning.
Miljøcontainerne.
Der er smidt en gummibåd i affaldscontaineren, hvilket gør at den stort set er fyldt op

og at der ikke er plads til mere. Affald af den størrelse bedes først smidt i containeren,
umiddelbart før den tømmes, hvis der er plads. Alternativt afventes storskrald.
I miljøområdet er den ene tønde, der er til tomme malerdåser, blevet fyldt med
spraydåser, derfor er den ikke blevet tømt. Medlemmerne bedes sikre at containerne
kun fyldes med det de er beregnet til.

Mastekranen.
Vi indkøber et elektrisk spil til mastekranen.
Cafe’en:
Henrik J. spørger til åbningstiden på cafeen.
Søren svarer, at der er åbent for kold mad mellem 11.30 – 15.30
Dette fremgår ligeledes af foreningens hjemmeside, men er ikke i overensstemmelse
med forpagtningsaftalen.
Bestyrelsen forbereder et møde med Marina. Per indkalder efterfølgende Marina til et
møde med bestyrelsen. Per, Allan og Henrik J. deltager for bestyrelsen.
Klubbåd:
Det er ikke muligt at lave den, så den kasseres. Dermed har klubben ikke længer nogen
klubbåd.
NB. Husk at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis der skulle være
spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: onsdag d. 05. september 2018 kl. 18:00
Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes ved behov.

