SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr.4 den13.06.2016.
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Lildal
Ole Albertsen
Gitte Hvarregaard
Jesper Bruun Nissen
Knud Andersen
Jan Berline

Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 3. 12. Maj 2016
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
I dag havde vi besøg af Søren Risager Andersen og Kristina, Søren har været passivt medlem igennem flere
år og ønsker nu aktivt medlemskab. Søren har en motorbåd, Nimbus 26.
Søren blev gjort bekendt med vores venteliste og ud fra dette forbliver han fortsat som passivt medlemskab.

Siden sidst og klubbens drift:
Der har været en henvendelse fra holdet der vedligeholder borde og bænke omkring en løsning hvor de kan
male vores udendørs møbler. Knud finder en løsning sammen med borde/bænke-holdet.
Angående beslutningen om anskaffelse af nyt køleskab uden fryser har dette givet anledning til diskussioner
medlemmerne imellem. Flere har givet udtryk for ønsket om mulighed for at kunne lave isterninger samt
have en mindre frysekapacitet for kortere opbevaring af let fordærvelige varer. Bestyrelsen finder en løsning
der dækker klubbens behov.
Samtidig henviser bestyrelsen til at køleskabet hovedsageligt er beregnet til klubbens drift, herunder
arrangementer, fester og lignende.

I forbindelse med brug af el, både på land og i vandet, skal det præciseres at der skal være elmåler monteret i
henhold til havnereglementet paragraf 2.9
Der må ikke være tilsluttet ladere uden opsyn ifølge ordensreglement for haller.
Den nye bro er nu færdig med både el, vand og klar til brug.

Nye Projekter
Det blev besluttet at erstatte det defekte overens-lys i indsejlingen med et mere moderne der er drevet af
solcelle-batteri.
Kostene i indsejlingen forsøges at gøre mere stabile, så de bliver stående hele sæsonen.

Økonomi:
Der er siden sidst indkøbt 10 stk. våddragter til juniorafdelingen.
Der er givet tilsagn om tilskud fra Dansk Sejlunion, 3000,00 Kr. til skolearrangementer.
Der har p.t. været 40 overnatninger af gæstesejlere.

Juniorafdelingen
Der søges sponsorer til kajakkerne i juniorafdelingen, hvor sponsoratet gælder over en årrække.
Hvis der nogen der kender nogen som kunne være interesseret i et sponsorat, kontakt da Jesper.
Vi har haft besøg af Solsideskolen de sidste tre mandage, med afslutning i dag, hvor der var arrangeret
grillmad med deltagelse af elever samt deres forældre.

Eventuelt
Der blev besluttet at hæve beløbet til mad om mandagen med 100 kr. til 400 kr. fra efter ferien.
Mandagsarbejdet D. 01. August 2016 er aflyst.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 11.08. 2016

Ref. Jan Berline

