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Formalia 

 

Fremmødt: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

 Jesper Bruun Nissen 

 Gitte Hvarregaard 

 Aage Mygind 

 Henrik Hansen 

 

Fraværende med afbud: 

 Ole Albertsen 

 

 

Referent: 

 Jesper Nissen 
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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 9, afholdt torsdag den 26. november 2020, blev godkendt uden 

anmærkninger.   

 

2. Medlemsforhold 

 

Følgende har søgt om bådplads/medlemskab i vores klub; 

• Martin Hartung fra Nr. Uttrup, ser efter sejlbåd på 27-29 fod – spørger til plads til foråret 2021. 

• Morten Rasmussen fra Aars, en Bavaria 39 - spørger til bådplads foråret 2021. 

• Linda Bruun, har en Nauticat 33 - søger en bådplads til foråret 2021. 

• Liselotte Terp, har en Uttern 7755 – søger bådplads til foråret 2021. 

• Mads Vinding, og familie med to børn 4 + 7 år, vil købe båd - søger bådplads til foråret 2021. 

• Linda og Dennis, vil købe en 28-30 fods motorbåd – søger plads til foråret 2021. 

 

Alle har fået samme svar; at vi grundet COVID-19 situationen ikke kan indkalde til møder om eventuel 

bådplads lige nu, og at de vil blive kontaktet på ny, så snart vi kan/må afholde møder igen – uanset om de 

indkaldes til møde eller ej. Vi har p.t. ikke plads til dem alle, men meget kan jo ske den næste måned. 

 

3. Klubbens drift 

 

Renden 2020-2021 

 

Formanden har igen været på besøg hos Portland, og de har indvilget i at betale for oprensningen i 2020. 

De vil ikke love det i en årrække frem. De er dog imødekommende overfor fremtidig betaling, og deres 

frekvente forurening af luften blev også drøftet på mødet – selvom det jo ikke direkte hænger sammen.  

 

9’eren er kontaktet, og han forventer at gå i gang med at rense renden op til påske. 
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Corona/COVID-19 

 

COVID-19 situationen; vi henviser, som tidligere, til myndighedernes anvisninger. Vi vil også som tidligere 

anbefale, at man læser Dansk Sejlunions aktuelle fortolkninger og anbefalinger for situationen i 

sejlklubberne. De fleste restriktioner, som berører os, fortsætter jo desværre en tid endnu. Eneste lille 

lempelse er, at udendørs sports-og foreningsaktiviteter kan foregå med op til 25 personer. 

 

Affald og kemikalier 

Vi henstiller endnu engang til at affald kun lægges i de containere/tønder som de er markeret til!   Der 

må ikke henstilles affald ved siden af/bag kemiskur – det er ikke en generel losseplads – den ligger 200m 

nede af vejen og man skal faktisk selv fragte sit affald derned! 

   

4. Projekter 

 

Ingen nye projekter på bedding den næste måned. Når sæsonen går igang skal der laves drænrør på 

området øst for hal 1, samt vest for hal 2 (over mod Colas).   

 

5. Økonomi 

 

Klubbens økonomi er i god gænge. Regnskabet er lavet, men endnu ikke revideret grundet COVID-19 

situationen. Det vil det dog blive, så snart det er muligt, og herefter tilsendt alle medlemmer pr. mail 

sammen.  

 

Se instruks vedrørende betaling af kontingent for sæsonen 2021-22 i opslag på forsiden af klubbens 

hjemmeside, www.shs-sejlklub.dk. 

 

6. Juniorafdelingen 

 

Ingen aktivitet siden september 2020. 
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7. Eventuelt 

 

Der er ikke afholdt bestyrelsesmøder i lang tid grundet COVID-19. Bestyrelsen har dog holdt korte 

telefonmøder om de småting, der skulle tages stilling til. Heldigvis er vinterperioden stille. 

Bestyrelsen følte dog, at vi med den forestående sæson var nødt til at mødes – og havde håbet på 

større åbning af samfundet. Vi afholdt mødet privat, med forudgående test og i øvrigt med både 

”sprit” og god afstand. 

 

Åbningen kom ikke, og vores generalforsamling er derfor udskudt på ubestemt tid. Nuværende 

bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen afholdes, og de takster, der er vedtaget på 

seneste generalforsamling, fortsætter også indtil da. Der sendes mail til alle medlemmer om 

situationen. Staks efter at restriktionerne slækkes - og det er tilladt at forsamles - vil der blive 

indkaldt til generalforsamling.  

 

Bestyrelsen er helt klar over, at alt dette strider mod vores vedtægter, men vi ser ikke andre 

muligheder. Vi er i en situation, som vores vedtægter ikke kunne forudsige. Vi har drøftet 

mulighed for at afholde via video møde. Vi mener dog ikke at det vil være en gyldig 

generalforsamling, idet der er nogle medlemmer, som givetvis ikke vil kunne deltage via denne 

form. 

 

Vi appellerer til, at alle udviser forståelse for en svær situation og hjælper hinanden med at 

komme bedst muligt igennem den kommende tid.  

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 25. marts 2020 kl. 17:00. 


