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Bestyrelsesmøde nr. 2 den 10. april. 2014. 

 

Til stede: 

Evan Toft Pedersen 

 Per H. Nielsen 

Kurt Christiansen 

 Bøgild B. Christensen.  

 Mette Steenberg Glyø 

 Torsten N. Thomsen 

 Jørgen Westergren 

 Suppleant Knud Andersen  

 Suppleant Aage Mygind  

  

 

  

Godkendelse af referat nr. 1. 13. marts 2014 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 

 
Elmåler 

Den billigste elmåler har været til grundig test hos Per Hansen som har godkendt den billigste måler som 

værende nøjagtig og holdbar. 

Prisen er 379 pr stk incl gravering. Disse målere er bestilt hos leverandøren. 

Per Hansen foretager fremover aflæsning af elmålere efter Jørgen Lildahl 

 
Hjemmesiden 

Takstbladet er opdateret på hjemmesiden. 

Der kommer en liste over navne samt samlet pris på havne/kontingent-beløb på hjemmesiden så man 

nemmere kan finde den rette pris. Kontingentet  

 
Sporet 
Hovedsporet er nu renoveret i henhold til bestyrelsesbeslutningerne fra møderne 8-9-10/13 samt 1/14 

Omkring de dårlige sveller er skinnerne sikret sidevejs med påsvejset jern. Desuden er det støbt beton ned 

omkring de selvsamme sveller.  

 

Hovedvognen har haft problemer med at køre ordentligt på sporet på grund af manglende smøring. Dette 

præciseres overfor sporformændende. Vognen er lige nu under renovering så den igen kommer til at fungere 

optimalt. Desuden forbedres muligheden for smøring af vognen. 

Der indkøbes ny fedtsprøjte samt fedtpatroner. 

Spillet er endnu ikke klar til brug. 

 
Hjertestarter 

Hjertestarter flyttes udenfor klubhuset så den er tilgængelig for alle. 

Gitte og Birthe afholder et hjertestarterkursus for alle interesserede. Dette afholdes 23. og 24. april mellem 

19 og 21 i klubhuset. 

 
Generelt 

Der er nogle problemer med centralstyringen til temperaturen i klubhuset. Det undersøges nærmere om man 

kan forbedre dette. 



 

Hegnet ved vejen ned til klubhuset, som gik i stykker efter uheldet med lastbilen er stadig ikke repareret. 

Der rettes henvendelse til vejdirektoratet for at få dette lavet. 

 

Anduvningen er nu sat samt. Der er desuden sat to sideafmærkninger, så man kan komme i gang med 

renden.  

 

Bestyrelsen har nu fået adgang til vores hjemmeside shs-sejlklub.dk, så vi kan opdatere denne med 

nødvendig information. Indhold der skal på siden sendes til torstennthomsen@gmail.com 

 

Malerholdet har fået grønt lys til at gå i gang med broerne så snart der er vejr til det 

 

Husk Skærtorsdag mellem 10 og 12 er der udlevering af diverse klubremedier samt mandagsarbejde. Der er 

desuden mulighed for at købe nye standere samme dag. 

For medlemmer der ikke benytter den kollektive ansvarsforsikring skal der senest denne dag 

fremvises dokumentation på, at en ansvarsforsikring er betalt for indeværende år. Det er altså ikke 

nok at fremvise en police. 

 

Nye Projekter 

Vores projekt med toiletter i juniorbygningen fortsætter i år. 

Der er ikke andre projekter på bedding. 

 

Nye medlemsforhold 

Tom Søby og Torben Sørensen havde sendt en anmodning om en lejeplads kun i 2014. De har været til 

samtale hos bestyrelsen den 27. marts og har begge takket ja til pladsen og optages nu i klubben som passive 

medlemmer. 

Efterfølgende har Tom Søby takket nej til pladsen men vil gerne være passivt medlem.. 

Både Børge Stæhr og Simon Bent Hansen har takket ja til at blive aktive medlemmer. 

Der er indsendt en ansøgning fra Sten Hebsnes bo, om udbetaling af de tilbageværende midler. 

 

Økonomi: 

Der er begyndt at komme kontingent ind. Ca 25 % har allerede betalt. Økonomien er som vanlig i god 

gænge. 

 

Juniorafdelingen  

Kurt har været i kontakt med samtlige potentielle medlemmer der deltog sidste år. Der regnes med at kunne 

stille et hold på ca 10 medlemmer i 2014 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 8. maj. 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 

 


