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. 10-10-2018

København 12-10-2018

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 05-09-2018 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
Brev fra Københavns Kommune om ”Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 56”
Bestyrelsen har taget brevet til efterretning. Byggeriet af genbrugsstationen er jo i fuld
gang og blot undre det bestyrelsen, set i lyset af dette, at vi har modtaget et forslag, der
er sat til høring.
E-mail fra medlem om det kommende byggeri på Stejlepladsen.
Bestyrelsen vil forholde sig afventende, men samtidig følge med i debatten på de
forskellige medier. Flere af klubbens medlemmer deltager aktivt i debatten på de sociale
medier. Om bestyrelse senere vil gå mere aktivt ind i sagen vil tiden vise. I vores
lejekontrakt med By & Havn har vi pt. et opsigelsesvarsel på 12 mdr. Se også under
”eventuelt” om investering i luft-vand varmepumpe.
Økonomi:
Ingen ændringer. Økonomien ser stadig rigtig god ud.
Medlemmer:
Udmeldte:
A-medlemmer: Nicolai Grube Rosen, Maja Liisberg Poulsen, Kasper Benjamin Mohr.
B-medlemmer: Ingen
B-medlem, lejer: Jeppe Kofod, Andreas Peter Wilhelmsen.
Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Philip Just Larsen-plads 23, Asbjørn Bjerregaard Ried-plads 60,
Ida-Marie Holdt Navrbjerg-plads 9
B-medlemmer (passive): Kasper Benjamin Mohr, Thomas Lund.
B-medlem, lejer: Ingen
Tag godt imod de nye medlemmer.
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Eventuelt:
Bådvognen: Intet nyt.
Søsætning / Optagning:
Der er bådoptagning lørdag d. 20. oktober og søndag d. 4. november.
Teltet på pladsen skal fjernes, da det er står i vejen for de mange både, der skal på land.
Det er endvidere opsat uden bestyrelsens tilladelse.
Affald: Intet nyt.
Mastekranen:
Der arbejdes på at få monteret det elektriske spil.
Grillhuset: Intet nyt.
Café Syd:
Der har været afholdt møde med Marina og der er udarbejdet nyt forslag til ny
forpagtningsaftale af Søren. Til dette nye forslag vil Marina gerne have tilføjet, at hun
kan lukke alle søndage kl. 15.30 for rengøring. Dette indskrives i aftalen.
Søren retter aftalen til og giver den til Marina til underskrift.
Pligtarbejde:
Er vel overstået. Der var en del medlemmer, der alligevel mødte op. Husk tilmelding til
næste år. Det gør det meget nemmere at planlægge, hvis vi ved hvor mange, der
kommer.
Ny opvarmning:
Det er under overvejelse at investere i et nyt ”luft til vand” varmepumpe til udskiftning
af vores gamle oliefyr. Derved vil vi få en mere miljørigtig opvarmning samt spare den
årlige udgift til olie. Endvidere er en ”luft-vand varmepumpe” tillige driftsikker og lugtfri.
By og Havn kontaktes for om vi evt. kan få en opsigelsesfri lejeperiode for at
investeringen kan tjene sig ind. Per og Allan udfærdiger brev.
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. 07. november 2018 kl. 18:00
Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes ved behov.
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