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Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 05-10-2022               København 05-10-2022 

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 07-09-2022 blev godkendt. 

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: Ingen 

Rune Borup er blevet udmeldt grundet 
manglende betaling 

Diverse:  

- Weekenden med pligtarbejde gik godt og der er blandt andet sat nye vinduer i klubhuset. Vi 
mangler stadig et par småting for at være helt i mål. Vognen er blevet malet og serviceret, 
grillskuret har fået lakeret gulve og vi fik ryddet op på værkstedet og i grillskuret. 
Medlemmerne er glade for den nye drejebænk. Tusinde tak for en god dag! 

Sommerfesten  

- Løb af stablen i højt humør og festudvalget havde gjort en kæmpe indsats for at vi alle havde 
en dejlig dag. Tak til dem for deres store engagement!  

Bådoptagning  

- D. 22. oktober og 6. november. Alle medlemmer skal huske at sørge for at deres stativer, 
bukke og andet er klar, til at kunne få deres både på land.  

Husk at hjælpe hinanden og båd-optagerne på dagen ���� 

Dør mellem syd og naboklub 

- Er blevet lukket.  

Strøm på sydbroen 

- Strømmen virker fint. Der er et enkelt stik på plads 34 som ikke virker (Jacobs Grummes 
plads). En elektriker vil undersøge sagen og trække et nyt kabel.  

 
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. 02-11-2022 kl. 17:00 
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