SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 5 D. 28.9.2017.
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Lildal
Gitte Hvarregaard
Jesper Bruun Nissen
Knud Andersen
Jan Berline
Ole Albertsen

Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 4. D.10 August 2017
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
Knud Erik Kristensen og Henrik Hansen bliver tilbudt aktivt medlemskab.

Siden sidst og klubbens drift:
Formanden har haft kontakt til Syrens Hul omkring hjælp med nogle få pladser mens der bliver bygget på
syrens grund. Da vi ikke har fået en tilbagemelding fra Syrens Hul regner vi med det ikke bliver aktuelt.
Der er besluttet at der skal aflæses måler ved optagning samt isætning af både, dette sørger den sporformand
for som står for op og isætning. Der vil ligge blanketter i spilhuset til dette brug.
Der har været energikonsulent på besøg. Han vender tilbage med hvad muligheder som vil være bedst til
fremtidig opvarmning.
Der har været taget kontakt til FLID om at få lavet klaptilladelse. De kan være behjælpelige med ansøgning
samt prøvetagning og analyse af prøverne. Vi har valgt at lade FLID løfte opgaven.

Nye Projekter
Der er ved at blive etableret nye rangerspor hal 2.
Hovedspor samt spor i hal 1 er hævet og understøbt.
Der planlægges at anskaffe flere kampesten til kystsikring udenfor indsejlingen.
Porte for skur ved juniorhus er nu etableret.
Der er ved at blive lavet plads til værktøjscontainer ved siden af traktor garage.

Økonomi:
Økonomien ser fornuftig ud selv om der er lavet flere projekter end der var projekteret.
Der har været 413 overnatninger af gæstesejlere i sæsonen 2017 mon 483 i 2016.

Juniorafdelingen
Juniorafdelingen har holdt afslutning med alle juniorerne med bowling og buffet.
Der planlægges diverse arrangementer for juniorerne vinteren over.

Eventuelt
Der planlægges et kursus i brug af vores hjertestarter, der planlægges også et førstehjælpskursus, heri
førstehjælp til søs. Nærmere info følger.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 26. 10. 2017.

Ref. Jan Berline

