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Hjemmeside: www.sfsyd.dk

København 06-09-2016
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, ikke til stede
Godkendelse af sidste referat
Referat fra tirsdag d. 7. juni er blevet godkendt.
Indkommen post og e-mail
Intet nyt at berette
Økonomi
Der er driftsunderskud, se sidste referat
Venteliste
6 på venteliste til lille plads
3 på venteliste til Stor plads
Nye medlemmer
Passive medlemmer: Stig Christensen, Taylan Altinbulak, Frederik Clausen, Christian Løkkebø
Bernhardt Jensen, Berit Jacobsen, Børge Johansen, Kasper Petersen, Kenni Friis.
Indlejre: Jacob S.B. Kristensen, Mie Bredahl Christiansen, Christian Svendsen, Claus Christensen.
Aktive medlemmer: Søren Jensen, Michael Jeppesen, Jan Henrik Petersen,

Eventuelt
Der er indkøbt ny opvaskemaskine til klubhuset, da det ikke kunne svare sig at får den repareret.
Udgiften er delt med 50% til klubben og 50% til Marina, (martenderen). Opvaskemaskinen er
klubbens ejendom.,

Information omkring klubhuset:
Martenderen/forpagteren, Marina har en kontrakt vedr. åbningstider: Restauranten skal minimum
være åben for kl. 10:00-19:00. i sejlsæsonen om vinteren fra kl. 10:00 – 17:00. Restauranten har
kontrakt på 24 timers åbningstid. Så det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer så længe
Lugen er åben.
Medlemmer har ret til at medbringe sin egen madpakke, kaffe og te ved medlemsbordet.
Lidt information om Anløbsbroens brug og ejerskab. Det er klubbens område og der skal være et
formål med at ligge der: f.eks. reparation af motoren/rengøring/klargøring m.m.
Citat fra vedtægterne:
Hvis man ønsker at ligge ved anløbsbroen foran klubhuset skal man
bestille tid hos bestyrelsen. Du må ligge der 5 dage derefter koster
det 100 kr. pr. dag.

Rygter
Bestyrelsen er blevet orienteret om at der går rygter i klubben om, at der er nogen der har haft lejet
deres båd ud med bådplads i klubben med indtægt og hvor de ovenikøbet har boet der. Er dette sandt
og bliver dette påvist vil det medføre øjeblikke ophør af medlemsskab.

Husk pligtarbejde for dem der mangler at får den udført at det er i denne weekend 17/18 september

Næste Bestyrelsesmøde: tirsdag 04. oktober 2016 kl. 18:00

