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. 04-11-2020

København 05-11-2020

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej

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 09-10-2020 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail samt evt. eksterne møder:
I forbindelse med Kbh. Kommunes lokalplansforslag for byggeriet på Stejlepladsen
indgav bestyrelsen et høringssvar, da det af lokalplansforslaget kunne læses at
Sejlklubvej ville blive spærret i en periode. Det er efterfølgende blevet præciseret fra By
& Havn, at dette selvfølgelig har været en fejl og at adgangen til de arealer foreningen
lejer af By & Havn ikke bliver spærret.
Økonomi:
Økonomien kører på den rigtige side i forhold til budgettet. Der er lagt en plan for
fremtidige prisstigninger for pladserne, da vores leje til By & Havn, specielt for den leje
vi betaler for landarealet, stiger en del de næste 10 år. Det forventes at den årlige
stigning vil være følgende. Det halvårlige kontingent stiger med 60 kr. for små pladser og
med 90 kr. for store pladser hvert år indtil 2030. Lejere og forpagter vil få stigninger, der
forholdsmæssigt svarer til dette.
Vores nye kontrakter med By & Havn lægges på vores hjemmeside.
Medlemmer:
Vi siger farvel til:
Udmeldte A-medlemmer: Ingen.
Udmeldte B-medlemmer: Ingen.
Udmeldte B-medlemmer (Lejere): 315, Christian Frithiof Petersen.
Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Ingen
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B-medlemmer (passive):
552, Michael Junget. 528, Martin Bislev Jacobsen, medejer hos 76, Mads.
B-medlemmer, lejere: Ingen.
Tag godt imod de nye medlemmer.
Diverse:
Stander ned: Aflyses grundet Corona situationen.
Ordinær generalforsamling: Er blevet udsat til 2021 grundet Corona situationen.
Broerne: Bestyrelsen præciserer, at der kun må trækkes strøm fra eget elstik, der hører
til pågældende plads og som bliver betalt af det pågældende medlem. Der må heller
ikke tages strøm fra de stik, hvor det er klubben, der betaler strømmen. Disse er
forbeholdt betalende gæstesejlere.
Bådvognen: Bådvognen er lavet og var klar til bådoptagningen.
Der er indkøbt ekstra stempler.
Der er flere ting, der skal kigges nærmere på. Vi lægger hovederne i blød og
arbejdsmæssigt kigger vi på det hen over vinteren og til næste pligtarbejde.
Mastekranen: HUSK at efterlade den som du overtog den.
Læs det lille skilt, der hænger der.
Søsætning / optagning: Næste optagning er d. 8. november.
Klubhuset: Solceller er blevet opsat og er blevet tilsluttet til elnettet.
Vores forsikring er ændret, så solcellerne er indeholdt.
Pladsen og værkstedet:
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: Næste pligtarbejde vil forhåbentlig blive til foråret.
Uddannelse: Der starter teorikursus til Duelighedsbevis d. 30. november. Hvis der er
interesse, kan der også opstarte en studiegruppe, så man kan bestå onlineprøven til
DSC (VHF) certifikat. Kontakt evt. Allan.
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. 02. december 2020 kl. 18:00
Ved behov kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
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