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Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 06-10-2021          København 07-10-2021 

Tilstede   På valg til: 

Ja Formand: Finn Olsen April -22 

Ja Næstformand: Henrik Østerberg April -23 

Ja Kasserer: Søren Sørensen April -23 

Ja Sekretær: Allan Nielsen April -22 

Ja Bestyrelsesmedlem: Mogens Mortensen April -23 

Ja 1. suppleant: Kenny Olsen  April -22 

Ja 2. suppleant: Anne-Gro Hindersson April -23 

Godkendelse af sidste referat:  

Referat af 01-09-2021 blev godkendt.  

Korrespondance. Indkommen post og e-mail samt evt. eksterne møder og andet:  

• Intet af almen relevans. 

Økonomi:  

Kører i hht. budgettet. 

Medlemmer:  

Nye A medlemmer: 41, Henrik Salversen, plads 12. 

Udmeldte A medlemmer:  

Dennis Larsen, plads 12, har solgt sin båd til Henrik Salversen. 

Nye lejere:  

315, Kim Hansen, vinter. 327, Lukas Bengtsson, vinter. 331, Haydar Ucar, vinter. 319, 

Emilie Dyrup Jensen, vinter. 

Udgåede lejere: Ingen. 

Nye Passive medlemmer: Ingen. 

Udgået Passive medlemmer:  

565, Søren Grinderslev Jeppesen. 566, Lasse Nielsen. 

Tag godt imod de nye medlemmer. 
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Diverse: (Kun emner, der er bemærkninger til er medtaget) 

Ordinær generalforsamling: Blev afholdt d. 5. september 2021, kl. 10.  

Referatet er hængt på opslagstavlen samt lagt på hjemmesiden.  

Bestyrelsen har konstitueret sig som på skemaet øverst. Arbejdsfordeling er 

udarbejdet og udleveret til bestyrelsen. Den ajourføres ved behov. 

Broerne: Der er sat nye elmålere op til de enkelte pladser. 

Bådvognen: Er pt. under reparation og kan ikke benyttes. Søren har skrevet til 

medlemmerne. Der er nu svejst nye kanaler på. Forstærkninger af vognen afventer 

indkøb af materialer.  

Mastekranen: Følg venligst reglerne ved benyttelsen. Se skilt, der hænger ved kranen.                      

Søsætning / optagning: Næste bådoptagninger er d. 23. oktober og 7. november.  

Der anvendes mobilkran grundet reparationen af bådvognen. Søren har skrevet til 

medlemmerne om at stativer m.v. skal være klar, så der ikke bliver ventetid for 

kranen. 

Stander ned: Er den 30. oktober. 

Pladsen: Bestyrelsen vil stadig pointere, at indholdet i affaldscontaineren på pladsen 

IKKE må åbnes eller på anden måde anvendes. Hvis det først er smidt i 

affaldscontaineren, er det affald. Specielt madaffald, der åbnes, tiltrækker rotter og 

er ikke særlig hygiejnisk i forhold til Covid 19. 

Pligtarbejde: Blev afholdt d. 18. og 19. september. Der blev nået meget og 

bestyrelsen takker de fremmødte for det udførte arbejde. 

Eventuelt: iab. 

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. 03. november 2021 kl. 18:00 

 Ved behov kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. 


