SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 9 den 21. november. 2013.
Til stede:
Jørgen Westergren
Lars E. Jensen
Evan Toft Pedersen
Bøgild B. Christensen
Per H. Nielsen
Andreas Bech Jensen
Kurt Christiansen
Godkendelse af referat nr. 8.
Referatet blev godkendt.
Siden sidst og klubbens drift:
Afrigger festen forløb som planlagt. Alt var vel tilrettelagt og maden var helt i top.
Tyveri:
Der er blevet stjålet 2 gummibåde og 2 påhængsmotorer.
Den ene motor tilhører juniorafdelingen og sagen er meldt til politiet, som indtil nu ikke har noget nyt i sagen.
Sagen følges op fra klubbens side løbende.
Den ene gummibåd er kommet tilbage til sin ejermand Jesper Nissen.
Klubben har åbenbart haft besøg af en stor motorbåd, som er stjålet i Sverige og efterfølgende fundet liggende i
Aalborg Sejlklub.
Den ene motor er kommet tilbage til sin ejermand Roland Nielsen.
Toilet- og badefaciliteterne i juniorhuset.
Der er nu opnået tilladelse til at nedgrave en opsamlingstank på pladsen ved siden af huset.
Bestyrelsen har besluttet at der skal nedgraves en tank med eb kapacitet på 6 kubikmeter.
Tanken koster kr. 12.680 + moms og hertil kommer omkostningerne til nedgravningen og tilslutningen.
Hovedsporet.
Bestyrelsen drøftede problematikken og besluttede, at fliserne skal fjernes og jorden/sandet mellem svellerne skal
bortgraves for således at få bortledt vandet fra svellerne.
De sveller, som er i dårlig stand, bliver udskiftet efter behov.
Fjernbetjeningen til spillet er inddraget, idet det er konstateret, at nogen har efterladt spillet med wiren i uorden.
Spillet kan følgelig for nuværende kun betjenes på den ”gammeldags” måde og således vil det være, indtil der er lavet
en foranstaltning til at styre wiren på en sikker måde.
Låsesystemet til klubhuset.
De slidte cylindere udskiftes snarest.
Bent Stahl har påtaget sig ansvaret for at lukke (og åbne) for vandet på broerne og pladserne herunder hallerne.
Højtryksrenseren er i vinterhi i herrernes brusekabine.
Traktorgaragen er nu næsten færdig. Der henstår lidt malerarbejde.
Gravemaskinen:
Skovlen skal repareres og der skal laves et beslag til montering af en påhængsmotor på selve flåden.
Arbejderne iværksættes snarest muligt.

Klubben er blevet pålagt at oprette en digital postkasse, hvilket kassereren har gjort.
Indtil videre er det kun kassereren, der har koden til postkassen.
Solcelleanlægget skal godkendes hos Energinet.dk. Også dette tager kassemesteren sig af.
Passiv medlem Søren B. Rasmussen, som har LADY DORTE på lejet plads LS 41, har sat sin båd på land ved hjælp
af en kran.
Landsætningen er en fejl, idet der ifølge havne- og ordensreglementet ikke må håndteres både med en egenvægt på
over 10 tons.
Når båden er søsat til foråret, så må den ikke mere landsættes på klubbens område.

Medlemsforhold:
Lars Lund Thomsen var indkaldt til et opklarende møde med bestyrelsen omkring hans medlemsforhold.
Der var enighed om at se tiden an og mødes igen om ca. et år.

Kjell Kristian Amundsen, Nørresundby var indkaldt med henblik på at blive optaget som aktivt medlem i klubben.
Han har en Mayland med en længde på 5,2 m og en dybgang på under ½ m.
Han blev forelagt forholdene i klubben og han blev efterfølgende tilbudt at blive aktiv medlem straks, idet klubben har
en ledig plads for en båd af hans størrelse.
Han accepterede forholdene så vi ønsker ham velkommen i klubben.

Økonomi:
Kassereren gjorde opmærksom på, at der i året 2013 er investeret mange penge, hvilket bør medføre, at man undgår
omkostningstunge tiltag i det kommende år.

Juniorafdelingen:
Beslagene på bådene er for en dels vedkommende mangelfulde og juniorlederen har bemyndigelse til at indkøbe de
fornødne beslag og drage omsorg for monteringen.

Næste møde:

Ref. Lars E. Jensen

Mandag den 16. december klokken 1700.

