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Referat af Bestyrelsesmøde i SF Syd, Tirsdag d. 3. juni, 2014

Tilstedeværelse:
Formand, Ole Iversen, til stede
Næstformand, Finn Olsen, til stede
Kasserer, Søren Sørensen, til stede
Sekretær, Peter Buchardt, til stede
.
Bestyrelsesmedlem, Henrik Jørgensen, til stede
Suppleant, Marie Gregersen, ikke til stede

Godkendelse af sidste referat
Referat fra tirsdag d. 6. maj er blevet godkendt.
Indkommen post og email
Der er ikke modtaget noget relevant.
Økonomi
Da spillet, bådeoptrækket, gik i stykker og vi derfor var nødsaget til at købe et nyt til 12.000(hvilket er
meget billigt) ser vores økonomi ikke helt ud som først antaget. Men da det nye spil har været så relativt
billigt, skulle det gerne komme til at passe i sidste ende.
Derudover skal det nævnes at vi fik hjælp af vores eget medlem Peter, til at få løftet spillet på plads og det
gamle væk.
Medlemmer
Vi har 3 ledige små medlemspladser, efter nedenstånde ændringer:
Udmeldinger:

Ingen denne omgang.
Indmeldinger:

Daniel Stuhr
Carsten Olsen
AnneGro Hindersson
Nye indlejere:

Kenn Rosenfelt
Eventuelt
Pligtarbejde

Der har været pligtarbejde, som gik over al forventing. Formanden roser samtlige fremmødte, da han
observerede god arbejdsmoral og iver.
Derudover kan det nævnes at vi overvejer at få monteret lys ved de skilte forenden af broerne.

Trailer:

Bestyrrelsen har købt en ny trailer til klubben, da den gamle ikke kunne omregistreres. Den kostede
5000, Alle klubbens medlemmer kan låner denne. Men ved eventuelle skader eller mangel på rengøring
skal der betales for udbedring af problemerne. For at låne den kan der rettes henvendelse til bestyrrelsens
medlemmer eller Kenny som er til stede på klubbens areal. Traileren kan maksimum lånes 24 timer ad
gangen.
Pladsudvidelse:

AnneGro’s nye plads, skal være en stor plads, derfor skal plads 58 udvides med ny pæle. Dette betaler
AnneGro selv for.
Næste Bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 2. september kl. 18:00.
Grundet diverse sommerferieplaner, mødes betyrrelsen først igen til september. Indtil kan formanden, Ole
Iversen, kontaktes på telefon: 20 23 13 85
Eller bestyrrelsesmedlem Peter kan kontakes på telefon: 27 57 58 61

