Sydhavnsklubberne
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde29. oktober 2015
Mødet af holdt i Kalvebod Bådelaug, Sydløbsvej 1
Til stede: Bestyrelsen

Ad pkt. 1: Opfølgning på formandsmødet. Hans var referent på dette møde, men der foreligger
endnu ikke et referat. Hans lover at fremsende referat snarest
Ad pkt. 2: Opsætning af web-kameraer i Slusen/Jørgen. Kontakt til By og Havn overtages af Jørgen
vedr. bestyrelsens forslag om de nævnte kameraer. Jørgen kontakter Havnefoged Morten
Johansen.
Ad pkt. 3: Er der forslag til Kulturhavn 2016 jf. tidligere diskussioner. Efter mange diskussioner har
vi nu kunne konkretisere - lidt bredt godt nok - hvad vores bidrag kunne være, nemlig kultur i bred
forstand. Kultur i Sydhavnen med Slusen som udgangspunkt. Planen er at kontakte det lokale
bibliotek, lokalhistorisk forening og Dan Jønsson, som sidder i Kgs. Enghave lokaludvalg.
Ad pkt. 4: Forsikringer/f. eks. Danmarks Fritidssejlerunion. Bl. a. Danmarks Fritidssejlerunion tilbyder ganske billige bådforsikringer/Ansvarsforsikringer. Enighed om, at bestyrelsen, når de
kommer undervejs med gode forsikringstilbud, sender dem ud til klubberne/foreningerne - og i
øvrigt forholder os neutrale i forhold til tilbudene.
Ad pkt. 5: Generalforsamlingen 19/11. Gennemgang af dagsordenen. Ingen kommentarer til
dagsordenen. Det besluttedes, at afholde Generalforsamlingen i Sejlklubben ”Tokosten”
Ad pkt. 6: Evaluering af fisketuren 10. oktober. Der blev aflagt regnskab i forbindelse med turen.
Skal der evalueres på fisketuren må vi konkludere, at den på trods af nogle små praktiske og
kommunikationsmæssige problemer var en succes. Også selv om der kun deltog 15 medlemmer.
Og både Jan og Tina fra Tokosten var lige fra morgenstunden en rigtig stor hjælp.
Bestyrelsen vil arbejde for at finde en fast dato for en årlig fisketur.
Ad pkt. 7: Nye medlemsklubber/Introduktionsskrivelse? Ved gennemgang af bestyrelsesarkivet
har vi desværre ikke fundet brugbart materiale. Det skal vi have produceret. Skal bruges ved

henvendelse om medlemskab og ved vor egen henvendelse til potentielle medlemsklubber/foreninger.
Ad pkt. 8: Status vedr. Slusevagtsfrokost v/Leon. Leon har arrangeret Slusevagtsfrokost, som
afholdes i ”Mellemfortet” 23. januar 2016 kl. 13.00. Leon udsender invitation til slusevagter m. fl.
Ad pkt.9: Slusen i almindelighed v/Hans og Jan
Faciliteter. Enighed om, at servicere slusevagterne bedre fremover i form af løbende levering af te,
kaffe, sukker, fløde, en el-kedel,en kaffemaskine og en varmebæser. Jan og Hans udfærdiger
opslag om bl.a. oprydning i Slusehuset.
Nye skemaer. Nye Slusevagtsskemaer er under udarbejdelse. Der arbejdes med en ”lidt løsere
åbningstider” Vi forsøger, at få så mange forhåndstilkendegivelser som muligt om specielle
åbnings tider fra forskellige institutioner, klubber m. fl. i et forsøg på at på udsende en så komplet
liste over Slusens åbningstider som muligt.
Introduktion og genopfriskning i betjening af Slusen. Lørdag 2. april 2016 kl.11.00 er fastsat til
dette.
Vi rørte også det fænomen at ”nogle” uretmæssigt åbner Slusen. Vi diskuterede placering af
ansvar i sådanne situationer. Måske bliver vi nødt til af opsat video-overvågning af og i selve
slusehuset. Hans nævnte, at en sluse/Trangraven? Er dagsbemanding via vagtværn.
Ad pkt. 10. Indbyrdes kommunikation. Dette er efterhånden et fast tema på dagsordenen. Alle
enige om, at det er vigtigt at kommunikere ordentligt. Bl. a. melde afbud, når man ikke kan møde
frem og at deltage i den kommunikation, der foregår blandt bestyrelsen og ikke mindst at svare,
når man bliver stillet spørgsmål pr. mail
Ad punkt 11. Evt. Logo. Formanden har ikke ”Logo-filen” Hans over at sende en fil til formanden

