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Godkendelse af referat nr. 5. 21. august 2014 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 
Der har været en gennemgang af kæderne til bro 1. Generelt er standen fin. Enkelte kæder skulle skiftes og 

dette arbejde er allerede færdiggjort. 

 

Der har været kloakinspektion ved fiskerhuset. Der var heldigvis ikke en utæthed, som forårsagede dårlige 

aromaer i området. Derimod et mindre sammenfald et sted under kloakledningen, som besværliggjorde 

aftrækket. Dette kan forholdsvis nemt løftes op. Da der ikke er nogen lækage, udskydes denne opgave til 

foråret. 

 

Der har været kontakt til leverandøren af vandslangerne på broerne da de virkede fedtede jfr forrige referat. 

Svaret var at de kunne rengøres med sprit. Hvis dette ikke fungerer, skal der indkøbes nye slanger. Bliver 

dette løsningen vælges fremover et andet fabrikat. 

 

I forbindelse med etablering af Troltexplader på terrassen, er der etableret udtag til nye lampesteder, da det 

eksisterende var brændt af. 

De unge mennesker fra TechCollege kommer i uge 40 eller 41 for at montere pladerne. 

 

Haludvalget i hal 1 er blevet enige om etablering at nye armaturer til hallen. Dette går fra hallens eget 

regnskab. Der henstilles til at indkøbet af armaturer foretages i samråd med el-folkene for at finde de mest 

elbesparende enheder. 

 

Vi havde besøg af Lars Kastrup for at komme med nogle indspark til, hvordan vi kan nedbringe vores 

elforbrug yderligere. Han anslår at omkring 90% af strømforbruget bruges til at opvarme klubhuset. 

Han anbefaler at etablere yderligere elmålere til at specificere netop hvor det store forbrug forefindes i 

området. 

Bestyrelsen anbefaler at el-folkene indkøber bi-målere, som monteres på specifikke målepunkter.    

Det anbefales på sigt at etablere varmepumpe i klubhuset, hvilket kan spare betydeligt på elregningen.  

Anbefalingen er desuden at etablere en dør mellem selve klublokalet og indgangsområdet, for at kunne 

holde klublokalet på en lavere temperatur, når det ikke anvendes. 

Desuden bruge  penge på LED pærer i både klubhus og haller. 

Vi takker for de gode ideer og arbejder videre forslagene. 

 



Der er fulgt op hos forsikringsselskabet på den påhængsmotor der blev stjålet. Da der ingen synlige tegn ´var 

på indbrud, kunne der derfor ikke komme nogen erstatning på tale. 

 

Nye Projekter 
 

For nuværende ingen nye projekter 

 

Nye medlemsforhold 
 

I aften havde vi besøg af Rasmus Jensen som har ansøgt om aktivt medlemskab. 

Rasmus kommer fra Vodskov og har tre børn på hhv 6, 11 og 14 år. 

Rasmus har hen over sommeren haft sin speedbåd til at ligge i havnen og er allerede en kendt ansigt herude 

og har deltaget i mandagsarbejde. Han tilbydes aktivt medlemskab i klubben til påske 2015, da han ønsker at 

opbevare sin båd hjemme hen over vinteren. 

 
 

Der er kommet en ansøgning fra Morten Kastrup som passivt medlemskab. Morten er allerede et kendt 

ansigt i klubben og optages som passivt medlem af klubben. 

  

Vi har modtaget en ansøgning fra Finn Kaasing om aktivt medlemskab af klubben. Han tilskrives om at 

møde op til samtale på næste bestyrelsesmøde. 

 

Tom Nielsen har ansøgt om plads i hal 2. Da der er en ledig plads i hallen tilskrives han fra bestyrelsen. 

 

Tonny Kristiansen har anmodet om udmeldelse af klubben. Da han har ryddet op på området bevilger 

bestyrelsen hermed udbetaling af arealindskuddet. 

 

Økonomi: 
Økonomien ser sædvanen tro ud til at være i god gænge. 

 

Vores forhenværende kasserer Andreas Bech Jensen forespørges om, han vil varetage opgaven med det 

økonomiske omkring vores solcelleanlæg. Heriblandt sørge for vi bliver afregnet korrekt fra elselskabet. 

 

Der er stadig ganske få der ikke har betalt for elmålere. Disse modtager snarligt en rykkerskrivelse pr brev. 

 

Med hensyn til gæstesejlere er antallet af besøg for denne sæson på cirka samme niveau som sidste år. 

Til og med august måned har der været totalt set været 391 overnatninger. Af disse er de 242 på 

frihavnsordningen. 

 

Juniorafdelingen  
Intet nyt at berette 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 23. oktober 2014 

Ref. Torsten N. Thomsen 


