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Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 01-06-2022               København 01-06-2022 

Tilstede   På valg til: 

Ja Formand: Finn Olsen april -24 

Ja 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 06-04-2022 og 04-05-2022 blev godkendt. 
 
Broformandens post: Begge broformænd kom til mødet og fik følgende 
arbejdsopgaver: tage kontakt til medlemmer som ikke har dobbeltfortøjning og kødben 
på, i perioden fra 15. november – 01. april. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til det 
pågældende medlem, eller hvis medlemmet ikke løser problemet, skal broformanden 
kontakte bestyrelsen.  
HUSK at opdatere dit telefonnummer, så vi kan kontakte dig hvis det bliver nødvendigt. 
Derudover skal broformændende holde øje med hvornår broerne har brug for at blive 
algebehandlet. Broformændende kan anmode om hjælp fra andre medlemmer, til at 
rengøre broerne. 

Korrespondance, ind- og udgående post og e-mail samt evt. eksterne møder og andet:  

Økonomi:  
Regnskabet kører i hht. budget. 

Medlemmer: 
Nye A medlemmer: ingen 

Udmeldte A medlemmer: ingen 

Nye lejere: ingen 

Udmeldte lejere: ingen 

Nye Passive medlemmer: ingen 

Udmeldte Passive medlemmer: 592. David Olesen. 570. Frank Birkegaard. 

Diverse: Kun emner, der er blevet drøftet eller som skal gentages, er medtaget 

- Weekenden med pligtarbejde gik godt, selvom vejret drillede lidt. De glade 
medlemmer lavede et godt stykke arbejde, bl.a. rengøring af grillskur og renset 
terrasse. Vognen blev ordnet og malet. Tagrenderne blev renset på klubhuset og 
meget mere. Tak for et super godt arbejde ☺ 
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- Regler for brug af grillskuret: det blev drøftet hvilke regler der gælder og der kan 
stilles forslag til næste generalforsamling, hvis man som medlem ønsker 
ændringer af reglerne.  

- Vinduer til klubhuset kommer i uge 29/30 
- Afklaring af bestyrelsesposter: gennemgået og opfrisket 
- Facebookgruppen bruges til festlige forslag og alle medlemmer, passive og 

aktive, opfordres til at være med i gruppen.  

Rod på pladsen:  

Det er et stort problem med malerbøtter i de forkerte tønder på miljøstationen, som 
betyder at vi ikke kan få afhentet tingene. Derfor er det vigtigt at du som medlem er 
opmærksom på følgende: 

- Følg anvisninger på skiltene 
- Sæt malerbøtten VED SIDEN AF, hvis tønden er fuld.  
- Tag evt. dit affald med over på genbrugsstationen, da vores beholdere fyldes 

meget hurtigt. 
 

Se også aktivitetskalenderen for 2022 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. 06. juli 2022 kl. 18:00 

 


