SEJLFORENINGEN SYD
Sejlklubvej 10, 2450 København SV
Giro 4699904

 3646 9461 mail: sfsyd@sfsyd.dk

Bank 1551-3164045544

Hjemmeside: www.sfsyd.dk

København 07-06-2016
Referat af bestyrelsesmøde i SF Syd

Tilstedeværelse:
Formand, Ole Iversen, til stede
Næstformand, Finn Olsen, til stede
Kasserer, Søren Sørensen, til stede
Sekretær, Lisa Nielsen, til stede
Bestyrelsesmedlem, Thorkild Hardenberg, til stede
Suppleant Marie Gregersen, ikke til stede
Suppleant Henrik Jørgensen, til stede
Godkendelse af sidste referat
Referat fra tirsdag d. 3. maj er blevet godkendt.
Indkommen post og e-mail
Intet nyt at berette
Økonomi
Budgettet kommer ikke til at holde, da der er kommet uforudsete udgifter på bla. er der lagt 35 m
kabel på Sydbro, der er lagt asfalt ved nedgangene til broerne og ved porten, samt el styring af lås i
lågen.
Venteliste
3 på venteliste til lille plads
3 på venteliste til Stor plads
Nye medlemmer
Passive medlemmer: Malte Behr Svendsen
En lejer: Jan Petersen
Aktive medlemmer: Anders Kragh

Exkluderet
Dennis Kjærbo

Eventuelt
1. april 1977 blev vores skønne bådklub opført, så til næste år har klubben 40 års jubilæum. Det vil
blive fejret samme dag hvor der samtidig er Stander op. Og det der er vigtigt her og nu er at sørge for
at gemme dagen til vores klub så vi sammen kan fejre det.
Så Book i kalenderen 1. april 2017 kl. 14:00 skal jeg/vi til 40 års jubilæum i SF Syd.

For at forebygge at der bliver booket dobbelt til bådoptagning er det besluttet at ved bådoptagning
er det Søren Sørensen som står for at koordinerer indmelding til bådoptagning.
Kontaktperson Søren Sørensen Tlf.: 30 53 05 80

Alle sejlbåde der har deres master liggende på land skal sørge for at mærke dem med deres bådplads
nr. så klubben kan se hvor de hører hjemme.

Bestyrelsen gør opmærksom på at det er forbudt at købe og sælge øl i løs vægt på klubbens
område.
Har man ikke selv fået købt med ind fra byen og man trænger til en øl eller vand kan man købe det
hos Marina’s restaurant.

Bestyrelsen ønsker jer alle en varm og dejlig sommer
Næste Bestyrelsesmøde: tirsdag 06. september 2016 kl. 18:00

