SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 5 den 13. august 2015.
Til stede:
Jan Berline
Mette Steenberg Glyø
Kurt Christiansen
Knud Andersen
Torsten N. Thomsen

Fraværende med afbud:
Ole Albertsen
Keld Pedersen
Godkendelse af referat nr. 4. 18. juni 2015
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
Niels Nelson og Susan Petersen, som har købt Hans Erik og Irenes båd - Daisy, har ansøgt om optagelse i
klubben.
De har været til samtale i bestyrelsen og er blevet tilbud passivt medlemskab. Samtidig overtager de samme
bådplads – dog skifter båden navn til Keiko. De nye medlemmer bor i Nørresundby.

Hans Erik Nielsen har anmodet om udmeldelse af klubben – han har desuden plads i hal 2. Dette godkendes
af bestyrelsen. Han får sit økonomiske udestående retur, når nøgler er returneret, samt der er ryddet op på
området.
Keld Fredsgaard har ansøgt om en plads i hal 2. Da der nu er en ledig plads i hallen, imødeses dette og han
anses som medlem i hallen.
Jan Berline har ønsket udmeldelse af hal 1. Den nu ledige plads overgår til Ole Kertan som har ansøgt om
plads i samme hal.
Jørgen Juul har solgt sin båd og har frasagt sin bådplads. Han fortsætter indtil videre som aktivt medlem i
klubben.

Siden sidst og klubbens drift:
Der har været en del korrespondance med TDC ang vores ustabile internetlinje. De har nu foretaget nogle
ændringer på forbindelsen og de forventer den skulle være bedre fremover. Dette viser sig i skrivende stund
stadig ikke tilfældet, hvorfor den endnu engang fejlmeldes.
Der er indkøbt og sat en ny trampolin op på legepladsen.
Der har været problemer med vores pumpe på kloakledningen fra juniorbygningen. Dette skyldes nogen har
smidt skumvaskeklude i toilettet. Dette kan en pumpe naturligvis ikke klare. Der opsættes skilte på
toiletterne på tre sprog, for at henstille til dette ikke foregår igen.
Der pågår i øjeblikket arbejde på traktoren, således den får monteret et stop, der gør at den ikke kan løfte
højere end en meter uden en nøgle. Skal man løfte højere kræver det truckcertifikat. Dette vil fremgå
nærmere på opslagstavlen, når tingene er faldet på plads.

Nye Projekter
Der er indkøbt og leveret materialer til halvtaget ved juniorhuset. Arbejdet er påbegyndt.

Økonomi
Det startede meget sløjt ud med gæstesejlere først på sæsonen med én overnatning i april. Maj kom på 19 og
juni kom på 82. Juli kom helt op på 260 overnatninger. Så antallet nærmer sig alligevel gennemsnittet.
Halvårsregnskabet blev gennemgået, og alt er i god gænge.

Juniorafdelingen
Det går godt i juniorafdelingen. Samtlige både var på vandet i tirsdags og humøret var højt. Der er desuden
tilgået to nye medlemmer til juniorafdelingen.
I dagene i uge 26, havde vi besøg af ca 70 skolebørn fra 4 klasser. Det var nogle gode dage og
tilbagemeldingerne har været gode. Der skal lyde en stor tak til de frivillige hjælpere.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 27. august 2015

Ref. Torsten N. Thomsen

