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Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 08-05-2019
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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 03-04-2019 blev godkendt.
Møde med festudvalget:
Om stander op og -ned fest contra en sommerfest.
Der var stemning for en sommerfest i slutningen af august eller hvornår det nu kunne
passe. Endvidere blev festudvalget af bestyrelsen opfordret til at lave nogle aktiviteter
til fx. stander op og -ned, så som nøgle leg eller andet som kan give festudvalget en
indtægt, der igen kan komme medlemmerne til gode. I vil høre nærmere fra
aktivitetsudvalget i nærmeste fremtid.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail:
E-mail fra By & Havn om fremtidig leje. Der vil ske stigninger i lejen, noget vil være fra
jan 2020 og noget vil være løbende de næste 10 år. Mere om dette når vi har modtaget
udkast til ny lejekontrakt, forhåbentlig indenfor de næste par uger.
Fra Sydhavnsklubberne er modtaget følgende:
Slusen er ind til videre lukket i hverdagene grundet reparation, men forsøges holdt
åbent i weekenderne.
Økonomi:
Økonomien kører efter budgettet.
Medlemmer: Se oversigt fra Søren
Udmeldte:
A-medlemmer: Helle Clausen, P2. Kasper Lenskjold og Kit Lindhardt, P18.
B-medlemmer: Dennis Petersen, Preben Højer, Steen Duemose Rasmussen, Malthe Jos
Lundquist.
B-medlem, lejer: Camilla Bisp Christensen, P62. Per Edvard Svendsen, P61. Louise
Ekstrand, P25 (Er blevet A-medlem)
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Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Louise Ekstrand, P25. Mogens Mortensen, P2.
B-medlemmer (passive): Camilla Bisp Christensen.
B-medlem, lejer: Omar Tahsin, P63. Rasmus Mæng Dorph, P62. Lukas Topp, P61. Said
Ghizzaui, P13.
Husk at tage godt imod de nye medlemmer.
Diverse:
Eksterne møde: Foreningsmøde med By & Havn om Bådehavnsgade Øst og Vest. Allan
deltog. Der kom intet revolutionerende frem. Det er en lang proces.
Bådvognen: Intet nyt.
Broerne: Alle både, skal i hht. aftale med By & Havn være sødygtige og altså kunne sejle
for egen kraft samt have nødvendig lanterneføring. Ekstraordinær reparation af motor
er selvfølgelig tilladt, men arbejde på motoren skal pågå. Bestyrelsen vil følge op på om
dette overholdes.
Søsætning / Optagning: Mogens forespurgte, om der ikke på de dage, hvor søsætning /
optagning varer til fx. kl. 17 eller 18 bør være lidt bespisning af bådoptagerne. Det blev
besluttet, at der fremtidigt vil være et par stykker smørrebrød i disse tilfælde.
Affald: Intet nyt.
Mastekranen: Intet nyt. Den virker pt.
Pladsen: Husk at rydde op efter søsætning. Det er IKKE tilladt at blokere lågen, så den
ikke kan lukke automatisk. Skilt opsættes.
Grillhuset: Intet nyt.
Café Syd: Der holdes lukket fra søndag d. 2. juni til og med tirsdag den 4. juni.
Pligtarbejde: Næste pligtarbejde er 25. og 26. maj. Husk tilmelding til Søren eller Finn.
Ny opvarmning: Den nye varmepumpe er sat op og ser ud til at virke fint. Radiatorerne
bliver udluftet efter behov.
Kurser: Kurserne genoptages ultimo 2019. Opslag hænges på tavlen i løbet af efteråret.
Hvis nogen vil vide mere om Dueligheds- eller VHF/DSC-kursus kan Allan Nielsen
kontaktes.
Eventuelt: Opsætning af hjertestarter undersøges. Tryk Forsikring samt Falck kontaktes.
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. 12. juni 2019 kl. 18:00
Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
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