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SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 4 den 30. maj 2013.
Til stede:
Jørgen Westergren
Lars E. Jensen
Kurt Christiansen
Evan Toft Pedersen
Andreas Bech Jensen
Bøgild B. Christensen
Fraværende: Per H. Nielsen afbud
Godkendelse af referat nr. 3.
Referatet blev godkendt.

Siden sidst og klubbens drift:
I to tilfælde har en person trukket El-stikket ud af Bøgilds båd Nifertiti og oven i købet kastet
ledningen og stikket i vandet.
Det skal oplyses, at Bøgild har en El-måler monteret.
Bestyrelsen anser en sådan handling for hærværk og skulle bestyrelsen få kendskab til
skadevolderens identitet, så betragtes sagen som groft hærværk og en yderligere sagsbehandling jfr.
vedtægternes § 7 kan komme på tale.

Nye projekter:
Den overdækkede terrasse er nu næsten færdig og ”drengene” har leveret et flot arbejde.
Man skal glæde sig over resultatet og ikke se negativt på den medgåede tid til arbejdets udførelse.
Bestyrelsen vil nu – efter en tid – vurderer det videre forløb i projektet.
Traktorgaragen.
Byggetilladelsen afventes stadig.
Spærene er nu på klubbens område og de er renset af og er således klar til opsætning.
Jan Lildal leverer diverse beslag og stålarbejder.

Toilette og bruserummet i juniorhuset.
Sagsbehandlingen i Miljøministeriet og herunder Naturstyrelsen tager ca. 18 uger fra dags dato.
Byggeriets forberedelser i selve huset fortsætter.

2
Hallerne.
Det nye ordensreglement er nu på plads og det kan ses vedlagt her og på opslagstavlerne i hallerne
og i klubhuset.

3
Solcelleanlægget.
Der afholdes orienteringsmøde mandag den 3. juni efter mandagsarbejdet.
Her kan kassereren og bådinspektøren besvare eventuelle spørgsmål.
En opfordring til at møde op er rundsendt via mail til alle aktive medlemmer, som har en kendt
mailadresse.
Det er besluttet at montere et Solarflex anlæg med en ydelse på 10 Kwpeak, 9393 kwh/år til en pris
på kr.134.500.
Tilbagebetalingstiden er afhængig af prisen på EL.
Antages det, at klubben selv forbruger hele produktionen, så er tilbagebetalingstiden 6,9 år og
sælges hele produktionen til kr. 1,30 / kwh, så er tilbagebetalingstiden 10,6 år.
Reelt liger tilbagebetalingstiden et sted mellem de to åremål.
Opstillingen af anlægget er lovet påbegyndt torsdag – fredag i uge 23.
Betalingen for anlægget finder sted, når anlægget er i drift og godkendt.
Der er 51 aktive medlemmer, som har stemt for investeringen i anlægget.

Klubbens økonomi:
Kassereren meddeler, at klubben økonomi er i god gænge.

Juniorafdelingen:
Ynglingebåden er sat til salg for kr. 20.000 inkl. en velfungerende trailer og der medfølger sejl.
Der er nu 5 aktive medlemmer i afdelingen og der er fortsat aktiviteter i gang for at skaffe flere
medlemmer.

Næste møder:

den 27. juni klokken 1700
den 22. august klokken 1700

Ref. Lars E. Jensen

NB: Husk på at sidste mandagsarbejde før sommerferien er den 24. juni.

God sommer

