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Referat af Generalforsamling i SF Syd, mandag d. 28. oktober, 2013
Tilstedeværelse:
Formand, Michael Svendsen, til stede
Næstformand, Finn Olsen, til stede
Kasserer, Søren Sørensen, til stede
Sekretær, Peter Buchardt, til stede.
Bestyrelsesmedlem, Ole Iversen, til stede
Suppleant, Henrik Jørgensen, ikke til stede
Suppleant, Mark Carstensen, ikke til stede
1. Valg af dirigent
Inge Sørensen (MOMME)
Valg af stemmeudvalg
Marie Straarup Gregersen og Søren Frederik
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne halve år
Michael Svendsen fortæller:
“Det  har  i  år  været  den  mest  perfekte  sæson  i  mands  minde,  i  hvert  fald  i  min,  og  jeg  
er trods alt ingen årsunge.
Skal man endelig klage over noget, og det skal man jo, må det være den uudholdelige
hede på terrassen som fik drevet folk ud på havet, til en smule svalende brise.
Der har trods heden været en del aktivitet i klubben.
Vi gik i gang med at skifte væggen på værkstedet, men den viste sig at være så
plumrådden at stort set alt bærende skulle skiftes.
Der må man som formand frydes. Ingen slinger i valsen her. Da det første chok havde
lagt sig, gik de medlemmer der havde meldt sig til opgaven, på med krum hals.
Hvad der virkede som en uoverskuelig opgave blev klaret på rekord tid. Især da
næstformanden lokkede med lidt tidligere fri når opgaven var løst. Tak til alle de
strålende håndværkere.

Vi har også fået lavet det største redskabsskur i mands minde, med garageport og
alting. Har i ikke har set det bør i gå over bag værkstedet og frydes. Tak igen til de
medlemmer der ganske frivillig har påtaget sig at være del af denne opgave. Vores
komfur i grillhuset stod pludseligt af, og vi har derfor indkøbt et nyt. Igen fik vores
kasserer fundet et til den rigtige pris. Det er noget han kan.
Vi har hele tiden problemer med vores ophalervogn. Det er virkelig op ad bakke.
Men indtil nu er det lykkedes at holde den gående, og det virker som om at efter stort
arbejde og deraf mere ekspertise at der snart er lys for enden af tunnelen.
Kantinen har fået nye åbningstider
Fra 1-4 til 15-9 fra 10 til 19
Fra 16-9 til 31-3 fra 10 til 17
Det er ved at være tæt på de nye pæle. Sjovt nok er der i år flere både i vandet end
nogensinde.
Så i skal være forberedt på at flytte jeres båd med meget kort varsel. I det her tilfælde
er tid virkelig mange penge.
Jeg har også nogle ting fra vores hårdtarbejdende pladsmand. Det er virkeligt et must
med navn på stativer og især klodser. Der bliver brugt utroligt meget tid på at lede
efter disse medens vognmanden er her, og det er dyrt.
Med hensyn til klodser har Kenny og næstformanden udviklet et nyt koncept, som er
noget der dur. De vil begge være til rådighed med rådgivning.
Vi har også et massivt problem med tønderne ved kemikalieaffaldsstationen.
Det er ligesom om at folk er i tvivl om hvilke tønder der er til hvad, det giver et stort
sorteringsarbejde.
Vi satser på at når vi får taget redskabsskuret i brug. Vil det hele blive en smule mere
overskueligt. Fremadrettet har vi ikke de store aktiviteter i næste sæson.
Jeg har sammen med næstformanden, været til møde med naboklubben
(sjællandsbroen) omkring problemer med de kaniner der er på vore pladser.
Vi blev enige om at kaninerne er de respektive klubbers problem. Men det der blev
interessant var at vi blev enige om at etablere et hegn mellem klubberne med en låge,
der kun kan benyttes af medlemmer i de respektive klubber. Dette vil blive gjort i det
nye år. Og med denne utrolige lange svada vil jeg ønske jer alle en rigtig god
vintersæson. Og husk at planlægningen for næste sæson kun er begrænset af jeres
fantasi.”
3. Regnskab orientering for det forløbne halve år
De primære udgifter er sket iforbindelse med nyt kabel etableret under selve
bådpladsen og stikkontakter ved skurene. Vi går dermed ud af året med 50.000 i
driftsunderskud

4. Samt budget for det kommende år
Søren Sørensen fortæller at det er forsøgt at holde større udgifter nede, således der
kan være råd til nyt toilet og bad i 2015.
5. Behandling af evt. indkomne forslag

Ændring af § 6.
Fra bestyrelsens side er der ønske om kun at afholde en generalforsamling om året,
således
I stedet for oktober og april ændres det til:
Den ordinære generalforsamling, afholdes hvert år
mellem 15 marts & 15 April,
Det blev vedtaget med alle 20 stemmeberettiget medlemmer.
Da det er en vedtægts ændring skulle vi havde været 25 stemmeberettiget
Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hurtigt.
På den Ekstraordinær generalforsamling skal der være 2/3 dele af de fremmødte der
stemmer for det.
Så frem det bliver vedtaget er næste generalforsamling 30 marts 2014
Søndag kl.10:00.
6. Valg af kasserer.
Søren Sørensen modtager genvalg.
Ingen andre stiller op og dermed vælges Søren
7. Valg af: 2 bestyrelsesmedlemmer
Finn Olsen modtager genvalg. Inden modkandidater, Finn Olsen blev genvalgt.
Ole Iversen modtager genvalg. Inden modkandidater, Ole Iversen blev genvalgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Da Mark Carstensen ikke har udtrykt ønske om genvalg, blev der spurgt hvem som
kunne tænke sig at blive bestyrrelsessupleant.
Marie Staarup Gregersen stillede som den eneste op og blev dermed valgt.
9. Valg af revisorer og revisor suppleant.
Mario Wolfsberg og Kaj Olsen stiller begge op igen. Ingen modkandidater. De er
dermed genvalgt. Revisor suppleant. Henrik Østerberg
10. Valg af broformænd:
Sydbro: Da Marie er blevet bestyrrelsessupleant og dermed ikke kan være
brofromand blev der spurgt efter nye kandidater. Niels Bruun opstillede og blev
valgt.
Nordbro: Kenny Olsen

11. Valg af udvalg og diverse kommentarer:
Aktivitetsudvalg:
Søren Sørensen giver udtryk for at det ville give mening med mere information om
julefrokost og synes det var ærgerligt at der ikke var en stander ned-fest.
Udvalget nævner at manglen på stander ned-fest skyldes at grillfesten i sensommeren
og den kommende julefrokost har overskygget deres arbejde og de valgte derfor at
nedprioriterer stander ned-fest.
Hele aktivitetsudvalget forsætter og ingen nye tilmelder sig.
IT-udvalg:
Klubben mangler en til at stå for hjemmesiden(sfsyd.dk). Arbejdet består primært i at
holde den opdateret og ligge nye referater op. Derudover ville det være rart med en
som gad kigge på at lave en ny hjemmeside.
Ingen interesserede så de gamle forsætter.
Bådoptagere:
Bestyrelsen vil gerne have indflydelse på hvem der er i en del af disse, således en
nogenlunde kompetence sikres, da optagernes arbejde i højgrad påvirker effektivitet
og udgifter forbundet med at få både op ad og ned i vandet.
Bestyrelsen foreslår følgende som optagere:
Henrik Østerberg, Bent Sørensen, Niels Bruun, Thorkild Hardenberg og Kenny
Olsen.
Ingen andre opstiller og ovenstående er dermed valgt.
12. Eventuelt:
Optagervognen og Skiby Jensen
Brev fra Skiby Jensen. Han har fundet regning for bådoptagervognen og fremsendt
denne. Regningen er 76.000
Der foregår en korrespondance omkring dette for tiden, da bestyrelsen er af den
opfattelse at de fejl der har været på båden, må give et afslag i prisen.
Peter Mikkelsen spørger:
Hvor må man stille bådstativer?
Søren Sørensen svarer:
Det må man ved syd gavlen af klubhuset eller for enden af containeren, ved
indgangen.
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Formand Michael Svendsen

Dirigent Inge Sørensen ( momme)

