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. 07-10-2020

København 09-10-2020

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant:

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

Godkendelse af sidste referat:
Referat af 02-09-2020 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail samt evt. eksterne møder:
Intet siden sidst.
Økonomi:
Økonomien kører på den rigtige side i forhold til budgettet.
Medlemmer:
Vi siger farvel til:
Udmeldte A-medlemmer: 34. Allan Hansen solgt sin båd til Philip.
Udmeldte B-medlemmer: Ingen.
Udmeldte B-medlemmer (Lejere): 327. Samir Hasnaoui.
Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: 34. Philip Osbak som har købt Allans Hansens båd.
B-medlemmer (passive): 573. Allan Hansen og 561. Ruben Krogh, medejer hos 34. Philip
B-medlemmer, lejere:
319. Jim Henrik Andersen, plads 57
308. Lars Dannerby. Vinterplads.
327. Jallo Baker
Tag godt imod de nye medlemmer.

Side 1

Diverse:
Stander ned: Aflyses grundet Corona situationen.
Ordinær generalforsamling: Er blevet udsat til 2021 grundet Corona situationen.
Bådvognen: Et stempel er gået i stykker. Kenny er i gang med udskiftning.
Der er flere ting, der skal kigges nærmere på. Vi lægger hovederne i blød og
arbejdsmæssigt kigger vi på til næste pligtarbejde.
Søsætning / optagning: Optagninger er d. 24. oktober og d. 8. november.
Der er ophængt sedler, man skal skrive sig på, på opslagstavlen.
Klubhuset: Solceller er blevet opsat. De bliver tilsluttet på onsdag.
Pladsen og værkstedet: Oprydning blev foretaget. Det blev til en hel container fuld.
HUSK at rydde op i dine ting på pladsen og i værkstedet.
Så får vi en plads, der er ryddelig og til at holde ud at se på.
HUSK at hunde skal føres i snor på foreningens område. Skilt er sat op.
HUSK at køre stille og roligt på pladsen. Skilt med 10 km. er sat op.
Pligtarbejde: Pligtarbejdet i september blev aflyst.
Uddannelse: Der vil igen henover vinterhalvåret, hvis der er interesse herfor, blive
afholdt teorikursus til Duelighedsbevis samt teorikursus så man kan bestå onlineprøven
til DSC (VHF) certifikat. Kontakt evt. Allan eller se opslag på tavlen.
Eventuelt: iab.
NB. Husk, at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem,
hvis der skulle være spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: onsdag d. 04. november 2020 kl. 18:00
Ved behov kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Side 2

