Sydhavnsklubberne
Bestyrelsen
Referat fra bestyrelsesmøde 18. august 2015
Mødet afholdt i Kalvebod Bådelaug
Bestyrelsen var mødt fuldtallig op
Ad 1 og 2. Der var indløbet én tilmelding til formandsmødet. Vi har ikke modtaget forslag/
kommentarer fra Klubberne. I f. m. indkaldelse til formandsmødet pr. mail og de der af opståede
problemer med diverse adresser udfærdiger Hans en revideret og dateret ny medlemsliste.
Tidligere lister skal herefter kasseres.
Ad 3. Vedr. Slusen: De ekstraordinære åbningstider blev diskuteret. I den forbindelse blev
følgende arrangementer også diskuteret Kulturnatten - Kulturhavn - Havnens Dag/Havnefest.
Enighed om naturligvis at holde Slusen åben ved disse arrangementer i den udstrækning, vi vil
blive anmodet om det. Vi besluttede indtil videre at forholde os afventende i forhold til kulturnatten. Vi er positivt indstillet over for at deltage aktivt i Kulturhavn-projektet - altså ikke bare at
holde Slusen åben på bestilling.
Vi må prøve at være kreative og finde nogle aktiviteter, som vi kan forlægge arrangørerne af
Kulturhavn-arrangementet. Jvf. Kulturhavn 365/Havnekulturpuljen kan der søges om tilskud til
”gode havnekulturinitiativer”
Havnens Dag eller en Havnefest er også en aktivitet vi vil forsøge at realisere.
Jvf. tidligere møder vendte vi forslaget om opsætning af web-kameraer ved Slusen. Opsætningen
skal først og fremmest være hjælp for vagterne, men skal f. eks. også kunne bruges ved
identifikation af både, som har passeret Slusen på et givet tidspunkt.
Hans kontakter By og Havn med forslag om opsætning af web-kameraer.
Slusevagtsfrokost. Efter at have diskuteret forskellige muligheder for afholdelse af en sådan - bl. a.
en sejltur med Porthus, påtog Hans sig at undersøge flere muligheder.
Ad 4. Fisketur fra egen båd. Jørgen gør invitationen klar til udsendelse, når sponsoraftaler er på
plads. Invitationen udsendes til klubformænd/kontaktpersoner og Slusevagtsansvarlige. Jan og
Hans arbejder på sponsoraftaler.
Ad 5. Forslag om at droppe § 5 i vedtægterne sættes på som dagsordenspunkt til generalforsamlingen.
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