SEJLFORENINGEN SYD
Sejlklubvej 10, 2450 København SV
Mobile Pay: 36200

 3646 9461 mail: sfsyd@sfsyd.dk

Bank: 1551-3164045544

Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 06-04-2022
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant:
2. suppleant:

Hjemmeside: www.sfsyd.dk

København 07-04-2022

Finn Olsen
Henrik Østerberg
Søren Sørensen
Allan Nielsen
Mogens Mortensen
Kenny Olsen
Anne-Gro Hindersson

På valg til:
april -22
april -23
april -23
april -22
april -23
april -22
april -23

Godkendelse af sidste referat:
Referat af 02-03-2022 blev godkendt.
Korrespondance, ind- og udgående post og e-mail samt evt. eksterne møder og andet:
(Relevant for foreningens medlemmer)

• Søren har udsendt faktura til medlemmerne for det kommende halvår, indkaldelse
til generalforsamling, det reviderede regnskab for 2021 og budget for 2022 samt
indkaldelse til pligtarbejde.
Økonomi:
Regnskabet kører i hht. budget.
Medlemmer:
Nye A medlemmer: Per Edvard Svendsen, M38.
Udmeldte A medlemmer: Andreas Møller Olesen, M67.
Nye lejere: Ingen
Udmeldte lejere: Kim Hansen, M315 er opsagt og er blevet bedt om af flytte sin båd.
Nye Passive medlemmer: 565. Martin Lumby Hansen, M565. Anders Svendsen, M580
Udmeldte Passive medlemmer: Lars Møller, M546. Per Hansen, M521.
Diverse: Kun emner, der er blevet drøftet eller som skal gentages, er medtaget
Generalforsamling afholdes søndag d. 24. april kl. 10
Bådvognen: Vangerne er blevet monteret og der mangler nu kun at blive monteret
hydrauliske stempler samt lidt justering af vangerne.
Pladsen: Der må som tidligere besluttet ikke skraldes i affaldscontaineren.
Hvis dette alligevel sker, vil det give en advarsel fra bestyrelsen. De blegnede skilte på
containeren ajourføres og udskiftes.
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. 04. maj 2022 kl. 18:00
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