SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 2 D. 18.5.2017.
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Lildal
Gitte Hvarregaard
Jesper Bruun Nissen
Knud Andersen
Jan Berline

Fraværende med afbud:
Ole Albertsen

Godkendelse af referat nr. 1. D.6 April 2017
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
Vi havde i dag besøg af Freddy Trudslev. Han har en Junker 22, sejlbåd og ønsker passivt medlemsskab.
Freddy blev gjort bekendt med klubbens regler og drift.
Freddy blev tilbudt passivt medlemsskab.

Vi havde også besøg af Leif Lindstrøm og Helle Jensen. De ønsker også passivt medlemsskab da de har købt
Erik’s Albin Vega. De blev også gjort bekendt med klubbens regler og drift.
De blev tilbudt passivt medlemskab.

Siden sidst og klubbens drift:
Terrassen er i fuld gang med at få støbt holdere til stolper i jorden.
Der blev talt om der skal være trægulv eller fliser på den nye terrasse, evt. trægulv på både den nye og den
eksisterende terrasse. Det blev besluttet at lave trægulv på både den nye og den eksisterende terrasse.
Låger til jolleskur er også under fremstilling og vil blive leveret i nærmeste fremtid.
Legepladsen er blevet besigtiget af myndighederne, der blev gjort opmærksom på nogle enkelte mindre fejl
som vil blive rettet hurtigst muligt, herefter vil legepladsen være fuldt lovlig.
Der vil også blive lavet en ansvarsforsikring omkring legepladsen som bliver koblet på klubbens
eksisterende forsikring.

Nye Projekter
Broerne trænger til behandling af træværk, dette planlægges til at blive lavet til efteråret.

Økonomi:
Økonomien ser fornuftig ud p.t.
Alle medlemmer har betalt kontingent for 2017.

Juniorafdelingen
Junior-afdelingen har p.t. 12 medlemmer.
Juniorafdelingens joller og udstyr er ved at blive gennemgået for fejl og mangler.

Eventuelt
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til vores fælles mandagsarbejde.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 15. 06. 2017.

Ref. Jan Berline

