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Godkendelse af referat nr. 7.
Referatet blev godkendt.
Siden sidst og klubbens drift:
Vandspild.
Der har været konstateret vandspild og i den anledning er der udskiftet en stophane ved Hal 1.
Det har været et problem at finde en nøgle, når der skal åbnes eller lukkes for en stophane, så derfor bliver der nu
produceret nøgler til formålet og de skal blive siddende på hanen.
Der bliver endvidere udarbejdet en instruks i brugen af stophanerne samt en fortegnelse eller kort over placeringerne.
Dette er vigtigt for at kunne åbne for vandet i vinterhalvåret i tilfælde af brand.
Låsesystemet.
Der er indhentet tilbud fra flere leverandører og bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Frihavnsordningen.
Et medlem har ved brev forespurgt om størrelsen på beløbet.
Under forudsætning af at antallet af gæstesejlere i 2013 havde været uforandret, så ville klubbens indtægt have været
ca. kr. 26.000 højere og tilsvarende i 2012 ca. kr. 32.000 højere.
I ref. Nr. 7 blev refereret en forespørgsel fra et medlem angående hovedsporet og bestyrelsens svar desangående
fremgår af ref. Nr. 7.
Medlemmet forespurgte ved samme lejlighed endvidere om en fornøden udskiftning af bommen på standermasten.
Bestyrelsen har nu behandlet den sag og bommen skal udskiftes ved næste ordinære nedtagning af masten.
Endeligt blev der forespurgt om muligheden for henstilling af havemøblerne på den overdækkede terrasse og at
beskytte mod vejrlig med en presenning ophængt rundt terrassen. Man ønskede således at have mulighed for at
foretage vedligeholdelsesarbejder på møblerne i vinterhalvåret
Bestyrelsen kan som udgangspunkt ikke acceptere en opsætning af en presenning omkring terrassen.
Angående vedligeholdelsesarbejder på møblerne, så må det være nok at møblerne står under tag, hvis det da endelig
absolut skal foregå om vinteren.
Hovedsporet.
Der er foretaget boreprøver på svellerne.
Prøverne viser, at en del er tjenelig til udskiftning.
Bestyrelsen arbejder på at finde den bedst egnede løsning af problemet.
Sponsorcykler.
Det bliver der nok ingenting ud af. Den påtænkte sponsor har takket nej til tilbudet.

Hjemmesiden.
Aktiviteter, arrangementer og andet af almen interesse for klubmedlemmerne kan indtil videre sendes til hjemmesiden
via sekretæren på adressen solhjem@nordfiber.dk
Traktorgaragen.
Den er bare flot og porten er bestilt, så den uundværlige maskine kan komme under eget tag året rundt og
serviceringen af samme kan blive udført på behørig vis.
Toilet- og badefaciliteterne i juniorhuset.
Arbejdet skrider fremad og der bliver opsat skillerumsplader i næste uge.
Tilladelsen til at nedgrave afløbstanken forventes snart at være i hus.
Køkkenet.
Der skal opsættes rengøringsvenlige plader i køkkenet og pladerne er ankommet.
De gæve håndværkere påbegynder monteringen i nærmeste fremtid.
Pladerne er sponsoreret af et medlem.

Medlemsforhold:
Der er modtaget en ansøgning om aktivt medlemsskab fra Kjell Amundsen, Nørresundby.
Han er ved brev indbudt til at møde bestyrelsen den 21. november.

Økonomi:
Kassemesteren smiler. Klubben har lige modtaget kr. 92.000 fra kommunen til dækning af 69 % af anskaffelsesprisen
på solcelleanlægget.
Anlægget har til dato produceret, det der svare til en almindelig families årsforbrug, nemlig 3905 KWh.

Juniorafdelingen:
Nu er bådene rigget af for vinteren og de er sat i hus.
Der var årsafslutning sidste tirsdag på Seaport Funcenter med bowling og spisning. Det var en dejlig og hyggelig aften
for lidt og 20 personer.
Det går for tiden rigtig godt i afdelingen og der er store forventninger til næste sæson, hvor det overvejes at arrangere
SHS CUP 2014.
Afdelingen har modtaget 10 sejlervest fra Dansk Sejlunion uden beregning.
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