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Referat af bestyrelsesmøde i SF Syd
Tilstedeværelse:
Formand: Per Hansen
Næstformand: Finn Olsen
Kasserer: Søren Sørensen
Sekretær: Allan Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Thorkild Hardenberg er fraværende
Suppleant: Mogens Mortensen
Suppleant: Henrik Jørgensen
I Thorkilds fravær indtræder Henrik som bestyrelsesmedlem.
Godkendelse af sidste referat
Referat af 04-04-2017 blev godkendt af Søren og Finn.
Indkommen post og e-mail
Brev fra By og Havn om dykkerbesigtigelse. Formanden kontakter By og Havn.
Økonomi
Forårets store udfordring bliver genopbygningen af skrænter bag broerne samt
opbygning af nye stålskeletter under de samme broer.
Der er nogle aktive medlemmer som er i restance og som bestyrelsen ikke kan få fat
på. Søren rykker dem for 3. gang. Hvis han stadig ikke kan få fat på dem håndhæves
vedtægternes §5, og disse medlemmer ekskluderes.
Passive i restance slettes fra medlemslisten.
Der vil i fremtiden blive mulighed for at betale med Mobile Pay til foreningen.
Venteliste
3 på venteliste til lille plads
3 på venteliste til Stor plads

Nye medlemmer
Aktiv.
Ingen nye.
Passive.
Ny lejer: Kasper Lenskjold (og Kit Lindhart)
Velkommen til dem. Tag godt imod dem.
Eventuelt
Bestyrelsen gennemgik forskellige henvendelser fra medlemmer om ting, der ikke
virker eller ikke fungerer efter hensigten.
HUSK. Du er altid velkommen til at tage fat i en af os.
Bestyrelsesmedlemmerne udvekslede holdninger til, hvad de mener, at klubhuset
skal anvendes til fremover. Mere om dette senere.
Bestyrelsen underskrev papirer i forbindelse med ny bestyrelse efter
generalforsamlingen.
• Bekræftelse til banken om fremsendelse af gyldige vedtægter.
• Fravigelse om disponeringsbegrænsninger for bruger af netbank jf. foreningens
vedtægter § 11 om økonomiske dispositioner.
På næste generalforsamling skal vedtages en vedtægtsændring vedr. disse
dispositionsbegrænsninger.
De nye bestyrelsesmedlemmer fik udlevet bestyrelsesnøgler.

Næste Bestyrelsesmøde: onsdag 07. juni 2017 kl. 18:00

