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Til stede:
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Mette Steenberg Glyø
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Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 4. 12. juni 2014
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Siden sidst og klubbens drift:
Der har været en forespørgsel fra køkkenpigerne om man kunne begrænse adgangen til køkkenet for
gæstesejlere i det tidsrum, hvor der skal forberedes mad og kaffe til mandagsarbejde.
Bestyrelsen godtager dette. Sekretæren udfærdiger en seddel med en venlig henvisning til gæstesejlere om at
begrænse brugen af køkkenet arbejdsmandage mellem 17-20
Referater samt tiltag fra haludvalgene skal tilsendes bestyrelsen.
En del af omkostningerne på indbruddet i foråret er blevet dækket af vores forsikringsselskab.
Den 1. oktober vil der være besøg i fra Frederikshavn hvor der vil være en del kajakker i havnen.
4. september foretages løbet kaldet Mandehørm i Aalborg. Løberne kommer igennem vores havneareal.
Overkørslen ved hovedsporet har været brækket op og er nu støbt igen.
Der kommer en lidt kraftigere motor på bi-wiren som vil forbedre trækevnen.
Der er tilgået en sponsorgave til inddækning af loftet på terrassen med isolering og Troltexplader. Da
inddækningen kan foretages uden udgifter for klubben, takkes der ja til dette og arbejdet påbegyndes
snarrest.
Der er flere kæder der holder broerne der er knækket. Dette skal undersøges nærmere, men kan først
renoveres når bådene er på land da kæderne ligger på tværs af bådpladserne.
Det har vist sig at kloaktankene ved de nye toiletter i juniorbygningen bliver fyldt særdeles hurtigt. Derfor
har vi for ofte måttet rekvirere en slamsuger. Der påbegyndes arbejde med at ændre installationen, således
disse besøg kan mindskes til et absolut minimum.

Der er hyret kloakinspektion, for at undersøge kloakken ved toilettet nær fiskerhuset, da der er lugtgener i
området.
Vores TV i klubhuset har fået yderligere kanaler – heriblandt TV2. Kanalpakken er leveret i forbindelse
vores internetlinje og kunne ikke gøres billigere med andre produkter.
Der er kommet henvendelser om at vandslangerne på broerne er klistrede og sorte. Leverandøren er
kontaktet med problematikken, men har aldrig oplevet dette før, og mener der er forårsaget af
udefrakommende påvirkninger.
Hvis ikke disse slanger kan fungere her i havnemiljøet forsøges der indkøb af enkelte andre modeller for at
teste disse.
Ordensreglementet er nu endelig godkendt af hhv Trafikstyrelsen, Søfartsstyrelsen samt Geodatastyrelsen.
Ordensreglementet kan findes på hjemmesiden under menuen ”Reglement og priser”
Miljøaffaldsplanen er ligeledes blevet godkendt af hhv Aalborg Kommune samt Miljøstyrelsen og er
gældende tre år frem. Affaldsplanen kan findes på hjemmesiden under menuen ”Reglement og priser”
Der er givet tilladelse til at sekretæren (webmasteren) påbegynder arbejdet med at flytte vores hjemmeside
www.shs-sejlklub.dk over til et nyt hostingselskab. Samtidig introduceres en ny hjemmeside.
Der indkøbes og etableres et yderligere Access Point i klubhuset for at forbedre dækningen af det trådløse
netværk i klubhuset. Herefter skulle der også være fin dækning på terrassen.

Nye Projekter
For nuværende ingen nye projekter

Nye medlemsforhold
Denne aften havde vi besøg af Flemming Gravesen samt Jesper Hwiid, der ligeledes havde medbragt sin
frue Michelle. Begge hold har ansøgt om aktivt medlemskab af klubben.
Flemming som bor i Biersted, har tre børn på hhv 28, 29 og 30 år. Flemming har netop erhvervet sig en
Finnsailer 35.
Jesper og Michelle har to drenge på 15 og 16 år. De bor i Dronninglund. De har netop erhvervet sig en Maxi
84 som i dag står i Aalborg.
De fik en introduktion til klubben og en gennemgang af økonomien.
Begge hold er tilbudt passivt medlemskab samt en lejeplads.

Ole Kertan har udskiftet sin båd. Dette er godtaget af bestyrelsen.

Ole Kertan har den 4. august desuden søgt om en lejeplads i hallen.
Mogens Larsen har den 1. august sendt en ansøgning om en lejeplads i hallen.
Kjeld Fredsgaard har den 26. maj ansøgt om en lejeplads i hallen
Da vi for nuværende ikke har nogen ledige lejepladser i hallen kan ingen af ansøgerne desværre tilbydes en
halplads.
Da vi har fået meddelt at Niels Ravnkilde vender tilbage fra sit togt før end forventet, vil han kunne
disponere over sin halplads, når han returnerer.
Vi har modtaget en opsigelse af medlemskab samt halplads fra Jan Kousholt. Dette godtages af bestyrelsen.
Arealindskud udbetales, når der er ryddet op på havnearealet. Halindskud udbetales, når der er fundet en ny
ansøger til halpladsen.
Søren Bach Rasmussen med båden Lady Dorthe har gentagne gange ansøgt om aktivt medlemskab.
Et flertal af bestyrelsen har besluttet, at tilbyde Søren aktivt medlemskab. Dog forudsat specielle præmisser,
da Sørens båd har en vægt, som i henhold til klubbens havnereglement desværre ikke kan landsættes i SHS.
Søren tilskrives med information om dette.
Til næste møde får vi besøg af Rasmus Jensen som søger aktivt medlemskab.

Økonomi:
Der er for nuværende udleveret 65 elmålere. Der er enkelte, der endnu ikke har betalt for dem. Derfor bedes
man undersøge om bankoverførslen er gået igennem.
Der har været 325 overnattende gæster til og med udgangen af juli.
Vi er nu godkendt af Energinet.dk som strømleverandør fra vores solceller.
Der vil blive arbejdet med at forbedre betalingssystemet i vores klub for gæstesejlere, således det bliver
nemmere at se at den enkelte gæstesejler har betalt for dagen.

Juniorafdelingen
Som et resultat af vores seneste succesfulde arrangement, der ligeledes blev omtalt i Nørresundby avis, er
der skabt kontakt til flere interesserede unge mennesker.
Der har været kontakt til sponsorer, hvor de tilbydes at få deres logo på tavlen ved juniorhuset. Dette har
været positivt og er noget som der arbejdes videre med. Tilstrækkelige økonomiske midler fra sponsorater,
vil blive anvendt til indkøb af kajakker magen til dem som vi lånte af Dansk Sejlunion. De var nemlig en
kæmpe succes.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 25. september 2014

Ref. Torsten N. Thomsen

