SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 7 den 23. oktober 2014.
Til stede:
Per H. Nielsen
Bøgild B. Christensen.
Mette Steenberg Glyø
Torsten N. Thomsen
Evan Toft Pedersen
Kurt Christiansen
Fraværende med afbud:
Jørgen Westergren (Næstformand P.H.N. førte denne aften slagets gang)

Godkendelse af referat nr. 6. 25. september 2014
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Siden sidst og klubbens drift:
Vandslanger
Omkring slangerne på broerne er der foretaget test med afrensning med sprit. Efterfølgende er de stadig
klistrede. Derfor retter bestyrelsen nu skriftlig henvendelse til leverandøren for at få yderligere afklaring.
Terrasse
Der er desværre opstået forsinkelse fra TechCollege på montering af Troltexplader. På grund af travlhed ser
det nu ud til at dette ikke kan lade sig gøre alligevel.
Der er nu aftalt en anden løsning med nogle af klubbens medlemmer.
Bådoptagning
Optagningen af både er i fuld gang. Der er indkommet en klage fra en sporformand til bådinspetøren, da
sidste bådeejer der blev taget op på pågældende dag, nægtede at at smøre hovedvognen. Da vi tidligere har
oplevet større reperationer på hovedvognen præsiseres det at vognen skal smøres løbende.
Alle bådejere har pligt til, efter anvisning fra sporformanden, om at smøre hovedvognen.
Kulstøv
Omkring mødet med Aalborg Portland vedr kulstøv på havneoprådet. Der blev i den forbindelse udsendt en
meddelelse til samtlige medlemmer med registredede mailadresser.
Såfremt man observerer kulstøv fra Portland, er man velkommen til at henvende sig til Aalborg Portland på
98167777, for at sikre der bliver taget hånd om problemet.
Nummeret bliver slået op på opslagstavlen til generel information.
Efter henvendelse bedes medlemmet dog orientere et bestyrelsesmedlem om dette.

Nye Projekter
Der er fra hal 2 indkommet forespørgsel om klubbens cykler kan vinteropbevares i traktorgaragen. Da der
ikke vil være plads nok til renovering af traktoren, bevilger bestyrelsen i stedet et skur, som kan anvendes til
formålet.
Hal 2 er kommet med en forespørgsel til bestyrelsen, vedrørende tilvejebringelse af en balkon inde i hal 2.
Hal 2 vil fremvise et forslag til bestyrelsen omkring projektet samt mulige fonde der kan ansøges.
Bestyrelsen forestår herefter arbejdet med ansøge om midler til projektet. Bestyrelsen tilkendegiver at hal 2
kan fortsætte arbejdet.
Juniorafdelingen ønsker en overdækning til afdelinges Fera- og Tera-joller for at holde bådene godt
beskyttede.
Bestyrelsen ser positivt på det og tilkendegiver dette projekt påbegyndes næste år.

Medlemsforhold
Til dette møde havde vi besøg af Finn Kaasing fra Støvring som er ejer af en sejlbåd af typen Mamba 33.
Han har sammen med fruen to børn på hhv 24 og 25 år. Båden har for nuværende hjemhavn i Nibe. Finn har
ansøgt om optagelse i klubben som aktivt medlem. Da der er i øjeblikket er venteliste på optagelse som
aktivt medlem af klubben, tilbydes Finn et passivt medlemskab.
Finn har båden til at stå hjemme om vinteren, så vi forventer at se ham og familien til foråret.

Lars Lund Thomsen tilskrives om at møde op til næste bestyrelsesmøde. Der ønskes et opklarende møde
omkring hans medlemsforhold.
Frede N. Thomsen har ansøgt om passivt medlemskab af klubben. Dette godkendes af bestyrelsen

Økonomi:
Økonomien som vanligt i god gænge.
Tom Nielsen har indbetalt indskud vedr hal 2. Jan Kausholt har derfor fået udbetalt sit indskud.
Tonny Kristiansen har fået udbetalt sit arealindskud.

Juniorafdelingen
Juniorafdelingen har afholdt afslutningsfest med bowling og spisning. En rigtig hyggelig aften.
Bådene og alt grej er nu vinterklargjort.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 20. november 2014
Ref. Torsten N. Thomsen

