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SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 3 den 2. maj 2013.
Til stede:
Jørgen Westergren
Lars E. Jensen
Kurt Christiansen
Evan Toft Pedersen
Per H. Nielsen
Andreas Bech Jensen
Bøgild B. Christensen
Godkendelse af referat nr. 2.
Referatet blev godkendt.
Siden sidst og klubbens drift:
Standerhejsningen vil blive mindet flere årsager nemlig
at det var den halvtresinstyvende gang, at standeren blev hejst
at det skete i tordenvejr med bulder og brag med tilhørende regn, hagl og kulde og
at der var en pølsevogn og drikkevarer fra Nørresundby Bank til fri afbenyttelse.
Jubilæumsfesten: Sikken en fest. Ikke et øje er tørt. Alt i alt en kanonfest.
Klubben har modtaget en forespørgsel om man mod betaling vil tillade reklame på klubbens
hjemmeside.
Webmaster har på det kraftigste frarådet dette, så vi takker nej.
Den manglende opdatering af bestyrelseslisten på hjemmeside er nu bragt på plads.
Det nye fjernsyn er taget i drift og bestyrelsen har besluttet at tegne et abonnement hos Boxer
således, at det bliver muligt at se TV2 foruden alle gratiskanalerne.
EL-stikkene på pladsen mellem spor 3 og 5, som blev behandlet på generalforsamlingen.
Der bliver ikke foretaget noget desangående for nuværende.
Kajakklub.
Der er tilsyneladende ikke behov for et sådant tiltag for tiden.
Klubbens aktive medlemmer kan selvfølgelig søsætte og sejle kajak i vores havn.
Det nye Havne og ordensreglement for Nørre Uttrup lystbådehavn og Søterritoriet er stadig på vej,
Det skal behandles kos Kyst Direktoratet.
Mandagsarbejdet:
Priserne stiger og derfor har bestyrelsen efterkommet ønskerne fra Kagebagerne om at få forhøjet
vederlaget til kr. 300 pr. gang.
På generalforsamlingen blev der vedtaget et nyt tillæg til vedtægterne angående hallerne.
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Bestyrelsen har besluttet at begge haller skal leve op til tillæggets tekst.
I hal 2 er tingene på plads og i hal 1 er der nu indkaldt til et medlemsmøde den 16. maj klokken
1700.
Resultatet bliver bekendtgjort på opslagstavlen.
Klubbens motorsav skal enten repareres eller fornyes.
Pladsmanden er bemyndiget til at anskaffe en sav i en passende kvalitet.
Der er modtaget en klage fra et medlem over et bestyrelsesmedlems sprogbrug.
Klagen blev grundigt drøftet og det blev slået fast, at klubbens medlemmer bør tale ordentligt til
hinanden og skulle der i en ophedet situation ryge en finke af panden, så må man være parat til at
undskylde hændelsen over for forurettede.
Med hensyn til indbyrdes tvister, så skal bestyrelsen ikke være fredsmæglere.
Medlemmernes opførsel overfor klubrelaterede forhold, er fastsat i vedtægterne og
ordensreglementet herunder endvidere i halreglementet.
Foretager man sig ting, der skader andre både eller klubbens ejendom, så må man enten udbedre
skaden eller betale for udbedringen.
Det skal endelig fastslås, at vedtægternes og i ordensreglementets bestemmelser om, at anvisninger
fra et bestyrelsesmedlem skal efterleves straks.
Eventuelle klager over havnerelaterede forhold skal afleveres i skriftlig form og undertegnes af
klager.

Nye projekter:
Bygningen af taget over terrassen pågår.
Køkkenet. Væggene er vanskelige for ikke at sige umulige at rengøre, så derfor bør de behandles
eller beklædes således, at rengøringen bliver muligt.
Jan Lildal er kommet med et tilbud om levering af en rengøringsvenlig plade til formålet.
Han vil levere varen som et sponsorat til klubben.
Bestyrelsen siger pænt tak for buddet, så nu skal der bare findes en handymand til at udføre
opsætningen.
Garagen til traktoren. Der er søgt om byggetilladelse.
Toilettet og bruserummet i Juniorhuset. Her er der også søgt om byggetilladelse.
Med hensyn til kloakforholdene her, så er det endnu ikke endelig afklaret om det bliver en tank eller
pumpebrønd.
Solcelleanlægget:
Der er modtaget mundtligt tilsagn fra kommunen om tilskud til etablering af et solcelleanlæg.
Anlægget kan desværre ikke opstilles efter de gamle regler, men en energirådgiver arbejder på en
beregning af rentabiliteten i projektet.
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Medlemsforhold:

Tom Nielsen var indkaldt til mødet.
Han har købt Jørgen Westergrens båd BIBST og søger nu aktivt medlemskab af vores klub.
Han kommer fra Storvorde.
Grundet pladsmangel bliver han ikke umiddelbart optaget som aktivt medlem, men han er tilbudt et
passivt medlemskab og hans nye båd ligger på lejet plads BV 60.
Vi ønsker ham til lykke med købet og medlemskabet af vores klub.

Økonomi:
Dansk Sejlunion starter en kampagne der hedder PULS OG VAND I HÅRET.
Vi afventer nærmere desangående fra unionen.

Juniorafdelingen:
Der er antageligt tilgået 2 nye medlemmer som en direkte følge af de præmier, som klubben stillede
til rådighed under et elevarrangement på Nørre Uttrup Skole.
De to omtalte har været i klubben og de blev informeret om afdelingens fortræffeligheder.
Aktiv Sommer. Det er et kommunalt tiltag og der er sendt materiale til kommunen og dette
forventes at kunne gøre vores afdeling kendt for potentielle medlemmer.
Det blev drøftet at man endvidere kunne opsætte oplysninger om afdelingens virke på de lokale
skolers opslagstavler.

Næste møde:

Ref. Lars E. Jensen

Torsdag den 30. maj klokken 1700

