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Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 11-12-2019

København 12-12-2019

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Konst. formand:
Konst. næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant:
2. suppleant:

Finn Olsen
Mogens Mortensen
Søren Sørensen
Allan Nielsen
Henrik Jørgensen
Henrik Østerberg
Ledig.

Godkendelse af sidste referat:
Referat af 06-11-2019 blev godkendt.
Ny konstituering af bestyrelsen:
Mogens Mortensen konstitueres som næstformand og Henrik Østerberg rykker op som
1. suppleant.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail. Eksterne møder:
By & Havn: Om de nye kontrakter. Der har været en del mails fra advokaten. Der er
enighed i bestyrelsen om at vi d.d. trækker os fra den videre forhandling mellem
advokaten og By & Havn. Allan orienterer advokaten, ligesom han kommenterer
bemærkningen i sidste mail om vedligeholdelse af broer og trapper, da vi mener, at vi
altid har haft vedligeholdelsen.
Økonomi:
Økonomien kører på den gode side af budgettet.
Medlemmer:
Udmeldte:
A-medlemmer: Ingen.

B-medlemmer: Ingen.

B-medlem, lejer: Ingen.

Vi byder velkommen til:
A-medlemmer: Ingen.
B-medlemmer: Max Kejser Mortensen,
Tobias Skjærlund, Jonathan Aagesen og Rasmus Sommer. Alle medejere hos 324
Kristoffer
B-medlem, lejer: Ingen.
Husk at tage godt imod de nye medlemmer og hjælp dem evt. tilrette.
Side 1

Diverse emner:
Affald: Intet nyt.
Broerne: Intet nyt.
Bådvognen: Wire på vognen bliver skiftet inden søsætningen i 2020.
Café Syd: Intet nyt.
Grillhuset: Intet nyt.
Kurser:
Duelighed teori. Kurset er i gang.
Desuden er det muligt at få materiale så man selv kan læse op til VHF/DSC-certifikat.
Spørg evt. Allan Nielsen
Mastekranen: Intet nyt.
Ny opvarmning: Den nye varmepumpe kører fint. Det bliver spændende at se, hvad vi
sparer hen over vinteren.
Pladsen: Parkering på pladsen er efter sidste bådoptagning ikke længere tilladt.
Pligtarbejde: Intet nyt.
Slusen: Slusen er lukket for i år. Vinteråbning er muligt.
Søsætning / Optagning: Søsætning starter lørdag d. 18. april 2020
Eventuelt: Som tidligere nævnt skal bådene i havnen være sødygtige. Dette betyder, at
bestyrelsen vil foretage stikprøver, der hvor bådene ikke umiddelbart ser ud til at være
sødygtige. Er der både, der pt. ikke er sødygtige skal bestyrelsen orienteres.
Evt. spørgsmål herom til Allan Nielsen.
Kenny havde nogle spørgsmål til bestyrelsen:
· Stolene i klubhuset. Er borde og stole klubbens eller tilhører de caféen. Der har
været lidt utilfredshed med de nye stole da de er lave og brede, så der ikke
længere er det antal pladser ved medlemsbordet som tidligere.
Inventaret er klubbens.
· Spørger til aftalen om åbningstiderne. Kenny forstår ikke helt åbningstiderne, der
er minimums åbningstider. Der kunne være lidt mere klubliv, hvis man kunne
være i klubhuset om aftenen.
Søren henviser til kontrakten med Marina.
NB. Husk, at medlemmerne altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem,
hvis der skulle være spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: onsdag d. 04. marts 2020 kl. 18:00
Ved behov kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Side 2

