SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 2 den 16. april 2015
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Berline
Ole Albertsen
Mette Steenberg Glyø
Kurt Christiansen
Knud Andersen
Torsten N. Thomsen

Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 1. 19. marts 2015
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
I dag havde vi besøg af Esben Lynnerup fra Gerå som har ansøgt om medlemskab i klubben.
Han er indehaver af en LM24. Båden ligger normalt i Hou.

Esben tilbydes en plads i klubben som passivt medlem.
Vi har desuden indkaldt Steffen Bohnstedt til et møde for at få afklaring om hans medlemsforhold i klubben.
Hans båd har ikke været i vandet i 8 år og står i hal 1.
Steffen har været hårdt arbejdsramt, men forventer at gå i gang med båden inden for et halvt års tid - eller
også vil den blive afhændet. Bestyrelsen bevilger at han får tid til næste år med at komme med en beslutning
omkring hans fremtid i klubben. Herefter følges der op på sagen.
Lars Lund Thomsen har som aktivt medlem ansøgt om udmeldelse af klubben. Da Lars har fjernet sin båd
og ryddet op efter sig på området, bevilger bestyrelsen hermed at hans arealindskud udbetales.
Leif Grynnerup har anmodet om at overgå til passivt medlemskab, da han har solgt sin båd. Dette bevilger
bestyrelsen.
Da der nu er to aktive medlemskaber ledige, tilskrives Flemming Graversen og Finn Kaasing og tilbydes de
to ledige pladser.

Vi har modtaget ansøgning fra Ernst Bruse om optagelse i klubben. Han tilskrives om at komme til samtale
til næste bestyrelsesmøde.

Siden sidst og klubbens drift:
Havnens gravemaskine har nu fået monteret ny skovl samt en større påhængsmotor. Dette fungerer rigtigt
godt, og graveholdet gør et fantastisk stort stykke arbejde.
Der er foretaget service på havetraktoren. Den har blandt andet endnu engang fået monteret ny kniv.
Der er søgt om tilladelse hos kommunen til tilslutning af toilet og bad i juniorbygningen til det eksisterende
kloakanlæg.
Der sættes liv i kaffeautomaten igen da der er fundet to frivillige til at passe den. Der vil dog kun være kaffe
i den fremover, da kakao er for dyrt.
Der oprettes en logbog over havnens maskinel såsom traktor, mastekran, gravemaskine osv. Alle
reparationer og udskiftninger noteres i logbogen, så man kan følge med i historikken.

Nye Projekter
Det bevilges at beklæde indersiden af gavlen på det overdækkede areal af klubhuset.

Økonomi:
Der mangler stadig indbetaling fra nogle både aktive og passive medlemmer. Der er sendt en skrivelse til de
enkelte medlemmer, med en erindring om at få afklaret det økonomiske mellemværende.

Juniorafdelingen:
Der vil være sæsonopstart den 28. april, hvor der startes op med et par teoriaftener.
Følgebådene er nu igen sejlklare.
Omkring de 6. klasser som havde henvendt sig jfr forrige referat. Her forventes det at blive afholdt i uge 26.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 28. maj 2015

Ref. Torsten N. Thomsen

