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Hvidovre den 20. marts 2007

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag14. marts 2017 afholdt i Troldanden, Hvidovre Havn
Til stede: Jim Sheridan, Tina Basse, Jan Petersen, Hans Munkstrøm, Philip Reitzel, Jørgen Spang
Poulsen

Ad 1. Intet til punktet økonomi. Vedr. overdragelsesforretningen i. f. m. den nye kasserers
tiltræden aftaltes det, at dette skal foregå tirsdag 21/3 kl. 19.00 hos Motorbådsklubben West. Jim
forestår det aftalte indkøb.
Ad 2. M. h. t. referat fra den ekstraordinære generalforsamling 16. februar indvendte Jørgen, at der
under punktet eventuelt står, citat ”Der blev givet mulighed for at SYD, kunne afholde endnu en
Slusefrokost”
Jørgen gjorde opmærksom på, at det nævnte ikke er en mulighed, da Sejlforeningen Syd har meldt
sig ud af fællesskabet, d. v. s., at de ikke længere er medlem af Sydhavnsklubberne. Syd er skriftligt
gjort bekendt med konsekvenserne af deres udmeldelse.
Ad 3. Enighed om at vi mødes med Per Christoffersen og hans bestyrelse 11. april. Mødet
afholdes i Kalvebod Bådelaug. Jørgen udsender indkaldelse
Ad 4. Da vi har brug for en status vedr. Slusen - sikkerhedsmæssigt og teknisk/betjeningsmæssigtkontakter Jørgen By og Havn m. h. p. at finde den ansvarlige person
Ad 5. Jvf. tidligere aftale ”færre møder - tættere elektronisk kontakt mellem møderne” bør alle
have i erindring, hvis vi som bestyrelse skal kunne fungere!
Ad 6. Tina stillede forslag om at oprette ”facebook side til information”
Forslaget godkendt og Tina går i gang. Alle hjælper til i den udstrækning man kan.
Ad 7. Omtalt under pkt. 3. Jørgen udarbejder i den sammenhæng et stykke papir til brug for bestyrelsen inden mødet med Tokostens bestyrelse. Papiret skal bl. a. omhandle de på mødet fremførte
forslag/ideer: Fælles sejltur til? Afholdelse af VHF-kursus - Kursus i navigation(duelighedsbevis) Kursus motorlære(Dieselmotoren) – Kursus i ”el ombord” - Sommerfest/høstfest – Etablering af
sejlerskole på tværs af foreningerne
Ad 8. Jørgen undersøger om vi kan finde et nyt mere moderne /fancy hjemmeside til en rimelig
penge.
Ad 9. M.h.t. mail-adresser har vi tilsyneladende 2, nemlig sydhavnsklubberne@sydhavnsklubberne + formandens email-adresse
Ad 10. Kulturhavn 2017. Vi holder i år lav profil, men vil satse på 2018
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Ad 11. Der er meget stramme regler for udskænkning og bespisning i. f. m. Kulturhavn-arrangementerne. Jim kender restauratøren på papirøen og vil spørge ham om hans engagement ved Kulturhavn arrangementet for to år siden. Jørgen forhører sig om reglerne hos Antoine Améaume(Leder af
Kulturfestivalen)
M.h.t. afholdelse af en fællesfest kontakter Jørgen Brian Kyed og Rune
Som aftalt udsender Hans invitation til Sluseinfo-dag, som afholdes 8/4.
Hans har en handlingsplan og rollefordeling klar til dagen.
Enighed om at udarbejde ny foreningsliste indeholdende:
Navn på formand, næstformand, kasserer og kontaktperson.
For alle de nævnte personer oplyses tlf. nr. email-adresse

Referent:

Jørgen
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