SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 6 den 27. august 2015.
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Berline
Ole Albertsen
Knud Andersen
Torsten N. Thomsen
Fraværende med afbud:
Mette Steenberg Glyø
Kurt Christiansen

Godkendelse af referat nr. 5. 13. august 2015
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
Der er tre ledige pladser som aktive medlemmer. Det er derfor besluttet at tilbyde de passive medlemmer
Roy Falgreen Christiansen, Esben Lynnerup og Nels Nelson de ledige pladser.

Siden sidst og klubbens drift:
Der har været nogle misforståelser omkring anvendelsen af slæbestedet med bådtrailer. Dette vil bestyrelsen
tage op på den kommende generalforsamling
Der har været gentagne problemer med kogepladerne i køkkenet. Dette skal naturligvis ikke være nogen
hindring for fremtidig god mad og hygge. Bestyrelsen imødeser gerne input fra det dygtige
køkkenpersonale, til hvilket udstyr der vil kunne leve op til forventningerne.
Det er besluttet at flytte postkassen i bestyrelseslokalet så adgangsvejen til lokalet bliver nemmere i
forbindelse med større arrangementer. Postkassen flyttes ind i depotet, så der også er yderligere sikkerhed i
tilfælde af indbrud.
Den 15. august var der et udslip fra Aalborg Portland, hvor kulstøv var blæst over mod havnen. Det var
anden gang i år. Portland blev kontaktet og beklagede meget. De havde fundet fejlen i nogle udfald på deres
filtre, hvilket er udbedret.
Der er monteret lamper i loftet på den overdækkede terrasse.
Både gravemaskine og rambuk skal en tur på land for at få dem tjekket igennem, evt sandblæst og monteret
tærezink.
Det har desværre ikke været muligt at få stoppet på traktoren til at fungere, således den ikke kan løfte højere
end en meter uden en nøgle. Det er derfor, indtil videre, kun tilladt at anvende traktoren, hvis man har lovligt
certifikat til dette. Derved revideres listen over traktorfører.

Der er nu monteret ny internet router. Dette skulle ifølge TDC forbedre stabiliteten på vores linje. I samme
omgang er det trådløse netværk ændret, så navnet der publiceres ud fremover er SHS-Guest. Koden til
netværket er sejlerliv Dette vil fast fremgå på tavlen.
Der har været ønsker om at oprette et udvalg, som skal komme med bud på fremtidige visioner for klubben.
Dette imødeser bestyrelsen og vil gerne at Rolf Frank nedsætter et udvalg der kan arbejde videre med
opgaven.
Der vil blive banket et par pæle på østsiden af slæbestedet, som kan anvendes til midlertidige pladser.
Det er besluttet at indføre et nyt betalingssystem for gæstesejlere, for bedre at kunne kontrollere at der bliver
betalt for overnatningerne. Arbejdet med opgaven bliver igangsat nu og det forventes at blive indført til
næste sæson.

Nye Projekter
Arbejdet med overdækningen ved juniorbygningen skrider planmæssigt fremad.
Vores legeplads trænger til noget fornyelse og forbedring. Det forventes i så fald at man vil forsøge at søge
midler hjem til dette. Hvis der er nogen medlemmer der kunne tænke sig at komme med input til en ny
legeplads vil bestyrelsen gerne høre nærmere.

Økonomi:
Da kassereren er under lovligt fravær er der intet nyt under dette punkt.

Juniorafdelingen
Da juniorafdelingen er under lovligt fravær er der intet nyt under dette punkt.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 24. september 2015

Ref. Torsten N. Thomsen

