
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 3 den12.05.2016. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

Ole Albertsen 

Gitte Hvarregaard 

Jesper Bruun Nissen 

 Jan Berline 

 

  

Fraværende med afbud: 

 Knud Andersen 

 

 

Godkendelse af referat nr. 2. 07. april 2016 

 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
 

I dag havde vi besøg af Peter Clemmen Madsen, han ønsker passivt medlemskab.  

Han har ønske om at erhverve sig en sejlbåd, ca. 30 fod. 

Peter blev informeret om klubbens drift samt vores for nuværende venteliste. 

Det blev besluttet at tilbyde Peter passivt medlemskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde også besøg af Brian Sonne Jensen og Vibeke. De kommer fra Klarup. 

De ønsker aktivt medlemskab. 

De har en sejlbåd L27. De blev informeret om klubbens drift samt vores for nuværende venteliste. 

Det blev besluttet at tilbyde Brian og Vibeke passivt medlemskab. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Der er indkommet to ansøgninger om optagelse i klubben. 

Søren Risager, Kastetvej 64, Aalborg 

Uffe Schifter-Holm, Bernstorffsgade 2, Aalborg. 

Det blev besluttet at indkalde Søren Risager til samtale til næstkommende bestyrelsesmøde. 

  

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Der var i dag besøg af aktivitetsudvalget for at snakke økonomi samt musik til afrigger fest. 

Der blev besluttet at prøve at forny musikken med en ny musiker til afrigger festen. 

Der blev fremlagt forespørgsel om klubben kunne sponsorere bussen til messe i Fredericia forår 2017. 

Bestyrelsen tager en vurdering omkring dette spørgsmål og giver aktivitetsudvalget besked. 

Aktivitetsudvalget ønsker at få udskiftet køleskabet og komfur i køkkenet, der var ønske om at få et 

køleskab uden frysekapasitet så det bliver mere brugervenligt både for de forskellige udvalg samt 

gæstesejlere. Der var ønske om at få et komfur med fleksibel kogesone. 

Aktivitetsudvalget blev pålagt at komme med et konkret ønske om model samt en pris. 

Bestyrelsen vil udfærdige en brugervejledning for brug af det nye køleskab. 

 

Siden sidst har der været store oprydningsdag med rigtig mange medlemmer der støttede op omkring dette 

hyggelige arrangement. 

 

Standerhejsningen løb af staben med godt vejr samt et stort fremmøde af medlemmer. 

 

Knud er desværre ikke til stede de næste mandage, da han er udstationeret på Sjælland. De øvrige 

bestyrelsesmedlemmer tager over. 

 

Der blev aftalt at der laves en tavle hvor det fremgår hvad hvert medlem har af opgave i forbindelse med 

”mandagsarbejde” 
 

Nye Projekter 
 

Graveværk og rambuk er planlagt til søsætning i morgen, fredag 13/5 2016 

 

Forlængelse af broen er ved at være afsluttet, men der mangler opsætning af pæle. 

 

Rambukken mangler en del monteringsarbejde, men der arbejdes på sagen for at få løst de manglende 

opgaver. 

 

Der påtænkes at udvide rangerområdet uden for hal 2 for bedre plads ved søsætning samt optagning af både. 

 

Økonomi: 
 

Intet at bemærke. 

 

Juniorafdelingen  
 

Juniorerne er kommet godt fra start, der er i år 8 juniorer. 

 

De har indviet de nye topkajakker med stor succes. 

 

Nogle af de unge juniorer brugte en tirsdag med dårligt vejr til at male Gråtop, godt arbejde. 

 

 

 



Eventuelt 
 

Sidste nyt om legeplads. Udvalget søger fonde samt undersøger om der er mulighed for at få ”brugt” 

legepladsting fra nedlagte institutioner i kommunen. 

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 13-6-2016 

 

Ref. Jan Berline 

 


