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Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 06-03-2019

København 07-03-2019

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Afbud
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 05-12-2018 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
Fra By & Havn
- Brev om årets bolværksbesigtigelse. Alt er ok.
Fra Sydhavnsklubberne er modtaget følgende:
- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Der mangler årets opkrævning fra Tursejlerne på ansvarsforsikring. Fordi
ansvarsforsikringen ikke længere kan opkræves kollektivt grundet de nye
speedbådsregler, foreslog Søren, at det fremover skulle være frivilligt om medlemmerne
ville have ansvarsforsikring gennem Tursejlerne eller Dansk Fritidssejler Union (DFU).
Klubben er meldt ind i DFU. Mere herom, når Søren sender næste opkrævning ud.
Økonomi:
Ingen ændringer. Økonomien ser stadig rigtig god ud.
Regnskabet er blevet revideret og godkendt af revisorerne.
Medlemmer:
Udmeldte:
A-medlemmer: Ingen.
B-medlemmer: Mikkel Kruse. Tobias Talboom Petersen.
B-medlem, lejer: Rune Nielsen, P57.
Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Ingen.
B-medlemmer (passive): Thor Albin Kjær.
B-medlem, lejer:
Hjalte Jolander Kirstein, P57. Louise Ekstrand, P25. Flemming Fisker, P63
Husk at tage godt imod nye medlemmer.
Side 1

Diverse:
Ordinær generalforsamling:
Generalforsamling finder sted d. 14. april kl. 10.00
Søren sender indkaldelse ud sammen med opkrævningen.
Eksterne møde: Ekstraordinær generalforsamling i Sydhavnsklubberne. Allan Deltager.
Bådvognen: Intet nyt.
Broerne: Da der er flere medlemmer, specielt på nordbroen, der ikke har overholdt
ordensreglerne om dobbeltfortøjninger i vinterperioden, vil bestyrelsen tage skrappere
midler i brug næste vintersæson. Advarsel samt evt. efterfølgende eksklusion i hht.
ordensreglerne.
Vandet på broerne vil fremover være lukket fra 15. november til 1. april. Vand kan i den
periode tages fra hanen under vasken oppe ved indgangen til huset.
Søsætning / Optagning: Sedler vedr. søsætning opsættes på tavlen. Nedtages 30. marts.
Affald: Intet nyt.
Mastekranen: Nyt elektrisk spil forsøges lavet til pligtarbejde.
Pladsen: Intet nyt.
Grillhuset: Det nye gulv skal lægges. Kontakt formand Per, hvis du vil hjælpe til.
Alternativt lægges gulvet på pligtarbejdet.
Café Syd: Intet nyt.
Pligtarbejde: Søren indkalder sammen med opkrævningen.
El arbejde: Der er et problem i mastecontaineren med en hovedsikring, der springer.
Der bliver set på det, så det er klart til søsætning.
Ny opvarmning: Luft til vand varmeanlæg er bestilt og arbejdet med det starter op lige
efter sidste søsætning.
Der er allerede trukket nyt el til det.
Kurser:
Teorikursus, duelighedsprøven, er ved at være færdig. Der er eksamen mandag d. 1.
april og der kører repetition ind til da, hver mandag aften.
VHF/DSC certifikat. Kontakt Allan, hvis der er interesse for et DSC certifikat.
Eventuelt: Intet nyt.
NB. Husk, at medlemmerne altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem,
hvis der skulle være spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: onsdag d. 03. april 2019 kl. 18:00
Ved behov indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Side 2

