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SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 2 den 13. marts 2013.
Til stede:
Jørgen Westergren
Lars E. Jensen
Kurt Christiansen
Evan Toft Pedersen
Per H. Nielsen
Andreas Bech Jensen
Bøgild B. Christensen
Godkendelse af referat nr. 1.
Referatet blev godkendt.
Aktivitetsudvalget mødtes med bestyrelsen.
Til stede fra udvalget.
Ole Kertan
Ena Fredsgaard
Annelis Axelgaard
Jens Erik Axelgaard
Budgettet for jubilæumsfesten blev gennemgået og alt ser meget fint ud.
Bestyrelsen blev orienteret angående diverse indkøb at service.
Menuen på festaftenen blev gennemgået og den kan ses på klubbens opslagstavle.
Herefter ordinært bestyrelsesmøde:
Kontingentindbetalingen:
Beløbet for alle medlemmers indbetaling kan ses på opslagstavlen og her finder man også
kontonummeret for indbetaling til banken.
Hvis du betaler via banken, så mød op og få din kvittering, frihavnsmærkat, aktivitetskalender og
arbejdsopgaven.
Siden sidst og klubbens drift:
Evalueringen af generalforsamlingen.
Der skal lyde en stor ros til dirigenten for en håndfast ledelse.
Beslutningen angående El-stikkene volder problemer. Det er især El-stikkene mellem spor 3 og 5.
De står simpelthen i vejen.
Det blev besluttet at bestyrelsen skal arbejde videre med en passende løsning og i oplæget til
beslutningen blev det fastslået at den nuværende placering skal fastholdes.
Det duer bare ikke. De står i vejen.
Der blev talt om en løsning med en nedgravet boks, men eftersom pladsen ofte er oversvømmet, så
duer den løsning ikke.
Bestyrelsen påtænker at løse problemet ved at montere slange- og kabelruller med selvoprulning på
hal 1.
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Traktorgaragen.
De af Peter Dahl donerede spær kan desværre ikke anvendes.
Der skal jo søges byggetilladelse og her forlanges en styrkeberegning for de anvendte spær og det
kan ikke skaffes for Peters spær.
Så Peter Dahl tak for budet, men vi må desværre takke nej.
Kajakroerne.
Der er stadig kontakt til nogle potentielle brugere af den facilitet og bestyrelsen arbejder videre med
en endelig udformning af retningslinierne for roerne.
Toilet og bad i Juniorhuset.
Der indhentes tilbud på en tank for toiletvandet til nedgravning ved siden af huset.
En sådan tank skal tømmes af et anerkendt kloakfirma efter behov.
Der indhentes også tilbud på en pumpeløsning, hvor vandet så bliver pumpet til vores nuværende
pumpebrønd ved klubhuset.

Næste møder:

Ref. Lars E. Jensen

Palmesøndag klokken 0900
Skærtorsdag klokken 0900
Torsdag den 2. maj klokken 1700
Torsdag den 30. maj klokken 1700
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Kontingentindbetaling
Ordinært bestyrelsesmøde
Ordinært bestyrelsesmøde

