
  

Side 1  
 

 
            Sejlklubvej 10, 2450 København SV      3646 9461   mail: sfsyd@sfsyd.dk 

                       Mobile Pay: 36200      Bank: 1551-3164045544       Hjemmeside: www.sfsyd.dk  

 
Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 02-11-2022               København 02-11-2022 

Tilstede   På valg til: 
Ja Formand: Finn Olsen april -24 
Ja Næstformand: Henrik Østerberg april -23 
Ja Kasserer: Søren Sørensen april -23 

Nej Sekretær: Marie Straarup Meister april -24 
Ja Bestyrelsesmedlem: Mogens Mortensen april -23 
Ja 1. suppleant: Kenny Olsen  april -24 
Ja 2. suppleant: Anne-Gro Hindersson april -23 

Godkendelse af sidste referat:  
Referat af 05-10-2022 blev godkendt. 

Økonomi:  
Regnskabet kører bedre end forventet i budgettet. Dette skyldes at de nye vinduer i klubhuset, var 
billigere og vi har fået nogle nye lejere i vintersæsonen. 

Medlemmer: 
Nye A medlemmer: 59. Jeppe Heini 
Mikkelsen 

Udmeldte A medlemmer: Ricardo, har 
solgt sin båd 

Nye lejere: 332 Victor Bejenaru 

Udmeldte lejere: ingen 

Nye Passive medlemmer: 517. Ruben 
Mikkelsen Medejer hos 59. Jeppe  

518. Heini Mikkelsen Medejer hos 59. 
Jeppe. 

Udmeldte Passive medlemmer: Ingen 

Diverse:   

- Sluseansvarlig: Allan har trukket sig.  

Krista vil gerne overtage posten. Bestyrelsen synes det er en god idé at Krista overtager. Dette meldes 
til sydhavnsklubberne (Søren melder).  

- Gulv i klubhus: Gulvet i klubhuset ”hæver sig”. Gulvet skal lukkes op, så vi kan undersøge hvad 
problemet skyldes. Bestyrelsen går videre med dette.  

- Bådoptagning: Sidste bådoptagning er søndag den 6. november. Sørg for at pladsen er ryddet.  

- Strøm på Syd broen: Der er et enkelt stik på plads 34 som ikke virker (Jacobs Grummes plads). En 
elektriker vil undersøge sagen og trække et nyt kabel. Kigges på efter bådoptagningen. 

- Pligtarbejde: Fremover indkaldes der til pligtarbejde over mail. Tilmeldingen foregår ved at skrive sig 
på en liste på opslagstavlen (tidligere har man tilmeldt sig ved at ringe til bestyrelsen). 

- Sunket båd plads 6: Ejer Martin Frederiksen er informeret og vil senest fredag den 4. november 
komme og få styr på båden. Hvis han ikke dukker op, må han desværre ekskluderes fra klubben. Han 
er informeret mundtligt af flere bestyrelsesmedlemmer.  

- Hjertestarter: Har været under service, den virker fortsat fint. Hjertestarten hænger på forsiden af 
klubhuset. 

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. 07-12-2022 kl. 17:00 
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