
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 5 den 27. juni 2013. 

 

Til stede: 

 Jørgen Westergren 

 Lars E. Jensen 

 Kurt Christiansen 

 Evan Toft Pedersen 

 Andreas Bech Jensen  

 Bøgild B. Christensen 

 Per H. Nielsen 

 

Godkendelse af referat nr. 4. 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Siden sidst og klubbens drift: 

 

Sankt Hans Festen . 

Arrangementet blev afviklet perfekt. Der var stor tilslutning. Man talte over hundrede hoveder og 

det uden at tælle grisens med. 

Alle var glade og tilfredse med den dejlige mad. 

 

Nye projekter: 

Den overdækkede terrasse. 

Den endelige ibrugtagningstilladelse er endnu ikke modtaget. 

 

Traktorgaragen. 

Ibrugtagningstilladelsen er modtaget. 

 

Toilet og bruserummet i juniorhuset. 

Indretningen af rummene pågår og sagsbehandlingen forløber stadig. 

 

Solcelleanlægget. 

Anlægget kører fint. Der er nu den 27. juni klokken 1845 produceret 384 KWh. 

Dette svarer til en gennemsnitlig dagsproduktion på 35 KWh og det er da meget fint vejret taget i 

betragtning 

 

Der er indkøbt gyngestativ og legetårn og opstillingen pågår. 

 

 

Frihavnsordningen. 

Nedennævnte brev er modtaget, så se selv. 



 



 



Medlemsforhold: 

Jørgen Krøgholt SØHESTEN forlader os desværre igen. 

Han er kommet til den erkendelse, at klubben ligger for langt fra hans hjem og at han derfor vælger 

en anden og nærmere havn. 

Han og hans familie takker for den gæstfrie og gode modtagelse, som de har mødt overalt i SHS og 

ønsker havnen god vind fremover. 

 

Peter Dahl opsiger sin plads i Hal 1. Han har solgt sin båd, men han ønsker at fortsætte som aktivt 

medlem uden bådplads. 

 

Poul Frandsen ansøger om plads for sin båd CARMEN i Hal 1. 

 

Der er modtaget en ansøgning fra Tom Søby Jensen, Vadum om passivt medlemskab. 

Han indkaldes til et møde med bestyrelsen desangående 

 

Mikkel Trane har genfremsendt en ansøgning om aktivt medlemskab og han indkaldes til et møde 

med bestyrelsen desangående. 

 

Tom Nielsen BIBST ansøger om at blive aktivt medlem. 

Bestyrelsen besluttede at tilbyde ham det ønskede. 

Han er allerede et kendt ansigt i klubben. 

 

 

Økonomi. 

Klubbens finanser er i god gænge. 

Budgettet for bygningen af den overdækkede terrasse ser ud til at holde. 

Solcelleanlægget er endnu ikke betalt, men det er efter aftale med leverandøren. 

 

 

Juniorafdelingen: 

Det går rigtig godt i afdelingen nu. Der er 10 sejlere på vandet. 

Afdelingen er repræsenteret på kommunens hjemmeside AKTIV SOMMER og der er respons fra 

flere potentielle sejlere. 

 

Der arrangeres aktiv sejlerdag mandag i uge 32. Det er den 5. august. 

 

 

Næste møde er aftalt til den 22. august 2013. 

 

 

Ref. Lars E. Jensen 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 


