
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 10 den 17. december 2015. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Berline 

Ole Albertse 

Mette Steenberg Glyø 

 Kurt Christiansen 

 Knud Andersen 

 Torsten N. Thomsen 

 

  

Fraværende med afbud: 

 

Godkendelse af referat nr. 09. 26. november 2015 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
I aften havde vi besøg af Karin Fanøe og Knud Erik Kristensen. De har i dag deres båd liggende på 

Lindholm Brygge. De har ønsket at blive en del af klubben fra forår 2017 efter de er flyttet til Skansehøj.  

De er ejere af en Mamba 29. Da de er ude i god tid, har de valgt at takke ja til tilbuddet om passivt 

medlemskab. 

 
 

Desuden besøg fra Keld Steen Jensen med frue, der i dag har båden liggende i Aalborg Sejlklub. De ønsker 

aktivt medlemskab. De blev orienteret om klubben og vores for nuværende længere venteliste. De har valgt 

at blive skrevet op til en lejeplads og vil blive kontaktet, når der er muligheder for dette. 

 
 



Bestyrelsen havde via brev svaret Bøgild på hans henvendelse omkring brugen af traktor. I den forbindelse 

har han været inviteret til en samtale. Bestyrelsen orienterede Bøgild omkring bestyrelsens beslutning med 

anvendelsen af traktoren. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Det er kommet bestyrelsen for øre, at man ved en udvendig hjertestarter har behov for varme i skabet, da 

batteriet ellers vil være væsentlig forringet. Dette vil der blive arbejdet videre med snarrest, så 

hjertestarteren også vil fungere, når der bliver brug for det.  

 

I forbindelse med anvendelsen af hovedsporet vil bestyrelsen præcisere, at det femover kun er medlemmer 

der er angivet på listen der forefindes på opslagstavlen, som må betjene hovedsporet. Det er sporformænd 

samt af bestyrelsen udpegede medlemmer, der servicerer anlægget.   

 

Traktoren står for nuværende på 3 hjul, da der har været leveranceproblemer på et manglende hjulnav. Vi er 

blevet lovet en snarlig løsning på dette og forventer navet dukker op snarrest. 

 

Der vil blive skiftet nogle tagplader på klubhuset tidligt i det nye år, som forhåbentlig vil løse problemerne 

med det vand, der er kommet ind i huset. 

  

Nye Projekter 
Ingen nye projekter på bedding. 

 

Økonomi: 
 

Der vil blive foretaget revision af regnskabet den 16. januar. 

Ellers intet nyt fra økonomiafdelingen. 

 

Juniorafdelingen  
 

Intet nyt fra juniorafdelingen. 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 21. januar 2015 

 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 

 


