SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 1 D. 3-3-2016
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Lildal
Ole Albertsen
Gitte Hvarregaard
Jesper Hviid
Knud Andersen
Jan Berline

Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 12. 13.Januar 2016
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
I aften havde vi besøg af Kristian Kaasing, han har en sejlbåd, Shipman 28, der er under renovering.
Han ønsker optagelse som aktivt medlem.
Han har tidligere haft plads i Nibe, men ønsker at flytte til SHS da han har familie her.
Der blev orienteret om klubben og vores for nuværende længere venteliste.
Han valgte at blive skrevet op til en leje plads og vil få besked når dette er muligt.

Der blev bestemt at indkalde Hans Bruun Nissen, Martin Hedegaard samt Ivan Nielsen til samtale ved næste
bestyrelsesmøde.

Siden sidst og klubbens drift:
Efter en veloverstået generalforsamling ser bestyrelsen nu sådan ud.
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Nye Projekter
Der planlægges produktion af nye flydebroer samt skydedøre til jolleskur ved ungdomsafdelingen
Der var enighed om at få efterset vores optimist-joller, og vurdere om de er brugbare/reparable eller skal
kasseres.
Der skal gøres plads til de nye topkajakker i ungdomshuset.
Der blev enighed om at anskaffe en container til at indrette som smedeværksted/reperationsværksted.
Der vil blive nogle nøglepersoner som står for indretning samt sørge for at de maskiner og udstyr der vil
blive fyldt ind altid er funktionsdygtigt.

Økonomi:
Den nye kasserer er nu blevet sat ind i tingene og er klar til at løfte opgaven efter Mette.

Juniorafdelingen
Der har været kontakt fra Nordøstjysk kreds, Kirsten Rambøl omkring stævne til ungdomssejlere.
Jesper tager kontakt til Kirsten og forhører nærmere om dette kan have vores interesse.
Der har været afholdt et strategimøde i ungdomsudvalget hvor man drøftede hvad man kunne gøre for at det
bliver mere attraktivt for de unge mennesker at komme og lære at sejle.
Der blev også drøftet hvordan resurserne bliver brug, forstået således at der ikke bliver brugt for mange
kræfter på noget der ikke giver god respons tilbage.
Der er planer om at lave en weekendtur eller to for juniorerne hvis der er stemning for det.
Jesper har søgt flere fonde om tilskud til juniorafdelingen.
Han har søgt om tilskud til de nye topkajakker samt våddragter og redningsveste.

Eventuelt
En stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde skal lyde til Mette, Torsten og Kurt

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 7/4-2016

Ref. Jan Berline

