SEJLFORENINGEN SYD
Sejlklubvej 10, 2450 København SV
Mobile Pay 36200

( 3646 9461 mail: sfsyd@sfsyd.dk

Bank 1551-3164045544

Hjemmeside: www.sfsyd.dk

Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 04-03-2020

København 05-03-2020

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Konst. formand:
Konst. næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant:
2. suppleant:

Finn Olsen
Mogens Mortensen
Søren Sørensen
Allan Nielsen
Henrik Jørgensen
Henrik Østerberg
Ledig.

Godkendelse af sidste referat: Referat af 11-12-2019 er godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail. Eksterne møder:
By & Havn: Om de nye kontrakter. Der har været besigtigelse af område. Klubhus,
grillhus, skure m.v. er registreret og indgår som bilag i vores kontrakt med By & Havn.
Vi har modtaget de nye kontrakter til underskrift. De er blevet underskrevet af
formanden og sendt retur til By & Havn.
Tursejlerne og DFU: Søren har fået liste over de medlemmer, der har en ansvarsforsikring ét af de to steder. Det viser sig, at der er medlemmer, der ikke er ansvarsforsikret som nævnt i vores ordensregler. Bestyrelsen kontakter disse medlemmer.
Mellemfortet: Mail om fællesaktiviteter i fremtiden. Vores aktivitetsudvalg orienteres.
Sydhavnsklubberne, sluselauget:
Møde med de sluseansvarlige fra klubberne er afholdt. Intet væsentligt nyt.
Referat vil blive hængt op på opslagstavlen. Medlemmer der kunne tænke sig at deltage
i slusevagterne kan henvende sig til Allan Nielsen.
Økonomi: Økonomien kører stadig på den gode side af budgettet. Mere herom på
generalforsamlingen.
Medlemmer:
Udmeldte: A-medlemmer: Ingen.
B-medlemmer: Mikkel Rothman.

B-medlem, lejer: Michael Poulsen.

Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Ingen.
B-medlemmer: Steen Bertel Søndergaard og Jonas Klintström Larsen
B-medlem, lejer: Ingen.
Husk at tage godt imod de nye medlemmer og hjælp dem evt. tilrette.
Side 1

Diverse emner:
Affald: Intet nyt.
Broerne: Vi talte ganske løst om en evt. udvidelse med nogle flere bådpladser. Det er en
mulighed som bestyrelsen måske vil undersøge nærmere.
Bådvognen: Wire på vognen bliver skiftet inden søsætningen i 2020. Mogens er
ankermand til at samle et hold. Samtidig skal styreskinnerne forlænges.
Café Syd: Der er indkøbt nye stole.
Grillhuset: Intet nyt.
Kurser:
Duelighed teori har kørt over vinteren. Der har været eksamen d. 24. februar. 8 ud af 9
bestod. Der afholdes den sidste eksamen d. 9. marts, hvor der er 6 der går op.
Desuden er det muligt at få materiale så man selv kan læse op til VHF/DSC-certifikat.
Eksamen kan ske på nettet. Evt. spørgsmål til Allan
Hvis nogen har forslag til andre kurser eller evt. foredrag eller lignende kan de kontakte
Allan
Mastekranen: Husk at læse vejledningen inden brug.
Ny opvarmning: Den nye varmepumpe kører fint. Det bliver spændende at se, hvad vi
sparer hen over vinteren.
Pladsen: Parkering på pladsen er efter sidste bådoptagning ikke længere tilladt.
Pligtarbejde: Næste pligtarbejder er d. 16. og 17. maj
Slusen: Slusen er lukket for i år. Vinteråbning er dog muligt. Kontakt Allan
Hvis nogen kunne tænke sig at give et nap med som slusevagt, kontakt Allan
Søsætning / Optagning: Søsætning starter lørdag d. 18. april kl. 8.00
Eventuelt: Som tidligere nævnt skal bådene i havnen være sødygtige. Dette betyder, at
bestyrelsen vil foretage stikprøver, der hvor bådene ikke umiddelbart ser ud til at være
sødygtige. Er der både, der pt. ikke er sødygtige skal bestyrelsen orienteres.
Evt. spørgsmål herom til Allan
Generalforsamlingen finder sted søndag d. 19. april kl. 10.00
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.
Søren indkalder og sender samtidigt faktura og regnskab ud.
NB. Husk, at medlemmerne altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem,
hvis der skulle være spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: onsdag d. 01. april 2020 kl. 18:00
Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Side 2

