
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr.2, den 07.04.2016. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

Ole Albertsen 

Gitte Hvarregaard 

Jesper Bruun Nissen 

 Knud Andersen 

 Jan Berline 

 

  

Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr.1 D.3.3.2016 

 

Referatet blev godkendt med følgende anmærkninger. 

Tilstede var Jesper Bruun Nissen i stedet for Jesper Hviid, da det jo er Jesper Bruun Nissen der er i 

bestyrelsen 

 

 

Nye medlemsforhold 
 

Der blev besluttet at Lene og Morten Dahl blev tilbudt aktivt medlemskab. 

 

  
 

Kristian Kaasing blev tilbudt en lejet plads for sæson 2016 

 

 
 



I aften havde vi besøg af Hans Bruun Nissen, han søger passivt medlemskab da han ingen båd har endnu. 

Han har tanker om at anskaffe en sejlbåd når det rette tidspunkt kommer. 

Der blev orienteret om klubben og vores for nuværende længere venteliste som aktivt medlem. 

 

 
 

Vi havde også besøg af Martin Hedegaard, han søger om aktivt medlemskab, han har en sejlbåd Albin 79, 

Der blev også her orienteret om klubben og vores for nuværende længere venteliste som aktivt medlem, så 

han blev tilbudt en lejet plads for sæson 2016. 

 

 
 

Ivan Nielsen er blevet tilbudt en anden bådplads der passer bedre på nuværende tidspunkt, så det blev ikke 

aktuelt med mødet. 

 

Der blev bestemt at indkalde Peter Clemmen Madsen til samtale ved næste bestyrelsesmøde. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Standeren er under renovering og den forventes at være klar i god tid til standerhejsning. 

 

De nye flydebroer kører også planmæssig, de blev søsat i dag D. 7/4-2016 og håbet er at den er færdig inden 

højsæsonen er i gang. 

 

Der er bestilt stor affaldscontainer til store oprydningsdag. 

 

Der er nu anskaffet en container til smede/reperationsværksted, den er  monteret med hjul så den kan 

transporteres rundt på pladsen. 

Der har været stor tilslutning til doneringer af diverse værktøjer og maskiner til indretningen 

 

Nye Projekter 
 

Der blev bestemt at indkalde forslagsstillere om projektet vedrørende udvidelse af terrassen for at uddybe 

hvordan projektet skal gribes an, evt. finde en ”tovholder” . 

 

Der skal snart tages stilling til udskiftning af pæle på broen ved slæbestedet, der er flere pæle som er næsten 

helt eroderet væk, en er helt eroderet over. 

 

 



Økonomi: 
 

Der mangler stadig indbetaling fra nogle både aktive og passive medlemmer. Der er sendt en skrivelse til de 

enkelte medlemmer, med en erindring om at få afklaret det økonomiske mellemværende. 

 

Der var et ønske fra kassereren at der vedhæftes et lille notat ved boner/kvitteringer for hvad udlægget 

handler om, samt det må gerne fremgå om der bliver sendt en regning eller om det skal indsættes på et 

kontonummer. 

 

Juniorafdelingen  
 

Der er skrevet til alle juniorerne omkring opstart. 

 

Der er skrevet til flere skoler om tilbud med aktivitet til skoleklasser, dette er for at fremme interessen hos 

de unge mennesker omkring det at sejle. 

Dette har givet en positiv tilbagemelding fra foreløbig fire skoler. 

 

Der skal indkøbes 10 stk. våddragter til juniorafdelingen. Prisen vil være ca.3-4000 kr. 

 

Der vil blive leveret 6 stk. topkajaker i midten af uge 15, disse vil man forsøge at få sponsoreret ved salg af 

sponsoraftaler, her har vi foreløbig fået tilsagn fra flere intereserede. 

 

Eventuelt 
 

Der har igen været observeret forurening fra cementfabrikken hvor et medlem kontaktede miljø-lederen om 

at få det stoppet. Det var for så vidt godt gjort, men der ligger en aftale om at det kun er formanden der 

kontakter cementfabrikken ved forurening. 

Det vil sige at den korrekte fremgangsmåde er at kontakte formanden på tlf: 40531213 som så 

kontakter miljø-lederen på cementfabrikken. 

 

Formanden har meldt sig til et møde om temaet ”Vild med vand” for at se hvad det går ud på. 

Dette løber af staben i morgen D.8/4-2016. 

 

Bestyrelsen drøftede Jørn Hammers henstilling til holdning om ønske af askespredning. 

Her blev det besluttet at det vil man tage op hvis det blev aktuelt. 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 12.05.2016 

 

 

Ref. Jan Berline 

 


