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Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 01-03-2023               København 01-03-2023 

Tilstede   På valg til: 
Ja Formand: Finn Olsen april -24 

Nej Næstformand: Henrik Østerberg april -23 
Ja Kasserer: Søren Sørensen april -23 
Ja Sekretær: Marie Straarup Meister april -24 
Ja Bestyrelsesmedlem: Mogens Mortensen april -23 
Ja 1. suppleant: Kenny Olsen  april -24 

Nej 2. suppleant: Anne-Gro Hindersson april -23 

Godkendelse af sidste referat:  
Referat af 17-12-2022 blev godkendt. 

Økonomi:  
Regnskabet kører i hht. budget. 

Medlemmer: 
Nye A medlemmer: 11. Johan Bach 
Nielsen. Og 85. Sif Egelund Christensen 

Udmeldte A medlemmer: 77. Rasmus 
Davidsen. Solgt sin båd til Johan 

Nye lejere: ingen 

Udmeldte lejere: ingen 

Nye Passive medlemmer: 560. Ronja 
Scherfig, 563. Mathias Sejer Damgaard 

Og 562. Martin Brask Feilberg 

Udmeldte Passive medlemmer: Ingen 

 

Diverse: passive medejere mulighed for at være bestyrelsesmedlemmer, og vi mangler 2 
bestyrelsesmedlemmer. Kun én ejer pr. båd kan være med i bestyrelsen.  

Strømregninger: Kasserne fortæller at vi lidt brugt mindre el, end vi havde regnet med. Det er jo en 
dejlig nyhed! Til generalforsamlingen vil han fortælle mere. 

Søsætning: Husk at skrive jer på listerne og husk at hjælpe hinanden og båd-optagerne på dagen ���� 

Stander op fest med brodyst: Vi glæder os til sæsonens start og den brodyst som festudvalget 
inviterer til (se opslag). 

Fortøjninger: Vi har desværre haft en del problemer med, at nogle medlemmer ikke har forsvarlige 
fortøjninger. Broformændene har lagt et stort arbejde i at hjælpe disse medlemmer, men desværre 
uden resultat.  

Bestyrelsen vil derfor (desværre) se på mulighederne for, at sanktionere medlemmer der ikke sikrer 
forsvarlige fortøjninger, i henhold til vedtægterne. 

 
Se også aktivitetskalenderen for 2023 på opslagstavlen eller hjemmesiden.   
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. 05-04-2023 kl. 17:00 

SEJLFORENINGEN SYD 
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