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Formalia 

 

Fremmødt: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

 Jesper Bruun Nissen 

 Gitte Hvarregaard 

 Aage Mygind 

 Henrik Hansen 

  

Fraværende med afbud: 

 Ingen 

 

Referent: 

 Henrik Hansen 
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1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 12, afholdt torsdag den 22. april 2021, blev godkendt uden anmærkninger.  

 

2. Medlemsforhold 

Vi har denne gang haft to nye ansøgere til samtale: 

• Michael Laubek, Klokkerholm, og familien - bestående af hustru og 3 teenagedøtre - søger plads til 

sin LM16. Tilbydes passivt medlemskab. 

 

 

 

• Joshua Preissler, Aalborg, og kæresten søger plads til sin Verl 900. Tilbydes passivt medlemskab. 

 

 

 

 

Niels Christian Sørensen tilbydes aktivt medlemskab. 
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3. Klubbens drift 

3.1 Daglig drift 

El-standere på broerne er algebehandlet. Selve broerne bliver algebehandlet en af de næstkommende 

mandag. 

Der er indkøbt og monteret nye vandslanger på broerne, hvor disse har manglet. 

Brandslukkerne på broerne er efterset. 

Vi er udgået for klubstandere – nye er bestilt og forventes leveret inden pinse. 

Vores grønne arealer er forårsklargjorte. 

 

3.2 Ikke-halmedlemmers brug af hallerne 

Ikke-halmedlemmers brug af hallerne skal aftales/afstemmes med halbestyrelsen for den pågældende hal. 

 

3.3 Parkering (igen-igen) 

Det skal endnu engang indskærpes, at parkering ikke må ske langs vejen, i slæbestedet eller på pladsen ved 

mastekranen. Der henstilles endnu engang til, at parkering sker på de dertil indrettede parkeringspladser. 

 

3.3 Corona/COVID-19 

Klubhuset genåbnes, dog med henvisning til de fortsat gældende restriktioner. Disse indebærer blandt 

andet:  

• Som følge af arealkravet må der maksimalt opholde sig 15 personer i klubhuset ad gangen. Herudover 

må toiletfaciliteter benyttes, så længe du ikke tager unødigt ophold i klubhuset i forbindelse hermed. 

• Der skal bæres mundbind i klubhuset, når ikke du sidder ned. Dette gælder også, når toiletfaciliteter 

benyttes. 

• Afstandskrav skal overholdes. Hver anden siddeplads afmærkes derfor med: ”Må ikke benyttes”. 

• Det påhviler det enkelte medlem at have gyldigt coronapas ved ophold i klubhuset. 

• Alle berøringsflader skal rengøres efter endt brug. 

 

Bemærk, at badefaciliteter alene må benyttes af unge til og med 17 år samt voksne over 70 år med gyldigt 

coronapas. Dette gælder både badefaciliteter i selve klubhuset og i juniorhuset. 
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Ovenstående er ikke udtømmende. Det påhviler fortsat det enkelte medlem at gøre sig bekendt med og 

efterleve myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer og restriktioner. 

Ovenstående kan blive ændret med kort varsel, hvilket i givet fald udmeldes ved opslag i klubhuset og på 

forsiden af vores hjemmeside, www.shs-sejlklub.dk. 

 

4. Projekter 

Ingen nye eller igangværende projekter for nuværende, ud over almindeligt vedligehold.  

 

5. Økonomi 

Klubbens økonomi er fortsat i god gænge. Regnskabet er udfærdiget og revideret. Sendes til alle 

medlemmer sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling. 

 

6. Juniorafdelingen 

Sæsonen blev startet op tirsdag den 4. maj 2021 kl. 16.30 med klargøring af joller og udstyr i øvrigt. 

 

Årets første sejlads blev gennemført tirsdag den 11. maj 2021, hvor vi foruden 7 gengangere fra forrige 

sæson også kunne byde velkommen til 3 helt nye medlemmer – Oliver, Silje og Filippa. 

 

Årets første fællesspisning blev gennemført efter endt sejlads tirsdag den 18. maj 2021, hvor vi grillede 

pølser på bålpladsen bag juniorhuset. Også denne gang kunne vi byde til 2 helt nye medlemmer – Rasmus 

og Kar-Emil, og dermed er vi i skrivende stund 12 juniorsejlere i alderen 8 til 15 år, men der er stadig plads 

til flere! 

 

Træner-/hjælperholdet består i år af Rasmus Glyø, Thomas Hvitfeldt, Jesper Nissen, Marcus og Henrik 

Hansen. Herudover får vi stor hjælp af de fremmødte forældre. Vi har i denne sæson endvidere valgt at 

inddrage den ene af vores juniorsejlere, Christopher, som hjælpetræner. 
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7. Eventuelt 

Generalforsamling 2021 

Årets generalforsamling afholdes lørdag den 12. juni 2021 kl. 9:00 i Hal 2. 

 

Generalforsamlingen afholdes i år i Hal 2 som følge af de aktuelt gældende regler/retningslinjer i relation til 

corona/COVID-19. 

 
Den enkelte deltager bedes selv medbringe klapstol til eget brug. Bemærk, at stole skal opstilles med 1 
meters individuel afstand til alle sider. 

 
Gyldigt coronapas skal kunne fremvises på forlangende. 

 
Vi kan blive nødsaget til at aflyse årets generalforsamling med meget kort varsel i tilfælde af nedlukning 
og/eller ændrede regler/retningslinjer. Aflysning vil i givet fald blive annonceret ved opslag i klubhuset, på 
forsiden af vores hjemmeside, www.shs-sejlklub.dk, og pr. mail.  

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen mødes næste gang torsdag den 3. juni 2021 for at planlægge årets generalforsamling. 


