SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 7 den 24. september 2015.
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Berline
Ole Albertsen
Mette Steenberg Glyø
Kurt Christiansen
Knud Andersen
Torsten N. Thomsen
Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 6. d 27. august 2015
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
Der er en ledig plads som aktivt medlem. Denne tilbydes det passive medlem Peter Jordansen.
Der er kommet en del ansøgninger ind.
Lene og Morten Dahl – søger aktivt medlemskab. De er blevet tilbudt og har takket ja til at leje en
vinterplads til båden. Derfor tilbydes de passivt medlemskab af klubben.
Jon og Irene Miller – søger passivt medlemskab.
Freddy Trudslev – søger aktivt medlemskab.
Frode Larsen – søger aktivt medlemskab. De har ønsket at leje en vinterplads for 2015, derfor tilbydes de
passivt medlemskab.
Da der ikke er flere ledige pladser tilbydes de at komme på venteliste, hvorefter de kontaktes.
Flemming Gravesen har ansøgt om en halplads i hal 2
Nels Nelson har ansøgt om en halplads i enten hal 1 eller 2
Mogens Larsen har ansøgt om en halplads i enten hal 1 eller 2
Alle halansøgninger er videregivet til haludvalgene.

Siden sidst og klubbens drift:
Der er kommet noget vand ind gennem taget i klubhuset i forbindelse med den kraftige regn. Dette er
undersøgt nærmere og kan skyldes revner i tagpladerne.
Der er mistet en lille vinkelsliber i traktorgaragen. Hvis der er nogen der har kendskab til hvor den skulle
befinde sig, må den gerne tilbageleveres.
Vandvarmeren har flere gange slået HPFI relæet. Der har været kigget på den og en reparation af den vil
løbe op i 5500. En ny er tilbudt til 8000 incl moms. Denne er bestilt og forventes at komme frem snarrest
hvorefter den monteres.
Både rambuk og gravemaskine er kommet på land. Det er besluttet at sandblæse og male begge maskiner
som forventes at beløbe sig til ca 18.000.
Traktoren har nu fået monteret et stop, således den ikke kan løfte højere end 1 meter uden en nøgle.

Nye Projekter
Arbejdet med overdækningen ved juniorbygningen skrider planmæssigt fremad. Det forventes snart at være
færdigt. Det ser rigtig godt ud.

Økonomi:
Kassereren gennemgik økonomien, som var i god gænge.
Aalborg Kommune – Kultur og fritidsforvaltningen har godkendt klubbens lokaleregnskab for 2014
(driftstilskud til private lokaler). Der er her udbetalt et resttilskud på 5711.Fremover ændrer Aalborg Kommune tilskud til forbrugsudgifterne fra 69 % til 65%. Tilskud til faste
udgifter fastholdes på 74%. Dette har fremadrettet en effekt på - 4300 for klubben.
Der er afregnet moms for 1. halvår. Dette beløber sig en skyldigt beløb på 11.077.

Juniorafdelingen
Der har været afholdt møde med Leon Trager fra Dansk Sejlunion. Han foreslog at vi blev genoptaget som
ungdomsvenlig sejlklub, hvilket er en titel som klubben ikke har været en del af siden 2012. Dette vil Leon
være behjælpelig med at dette genoptages.
Der er kommet 27 nye skilte op på juniorbygningen fra vores sponsorer. Der er taget billeder af de unge
mennesker foran skiltene, som anvendes til en hilsen til sponsorerne.
Det er foreslået at anvende sponsorpengene på topkajakker – evt suppleret med en ansøgning til fonde.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 22. oktober 2015

Ref. Torsten N. Thomsen

