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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4, afholdt mandag den 11. juni 2020, blev godkendt uden anmærkninger. 
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2. Medlemsforhold 

 

Keld Arendt var indkaldt til møde, da han har søgt medlemskab. Han blev orienteret om medlemsforhold og 

er efterfølgende tilbudt passivt medlemskab og leje af bådplads.         

 

3. Klubbens drift 

 

3.1 Corona/COVID-19 

Formanden har været i kontakt med myndighederne, herunder Politiet, for en drøftelse af vilkårene for 

klubbens virke i relation til de gældende regler og anvisninger i relation til Corona/COVID-19. Med 

baggrund i denne dialog er det besluttet, at klubhuset igen åbnes for alle, på lige fod med omklædningsrum 

og toiletter/baderum i juniorhuset – indtil videre indtil næste bestyrelsesmøde torsdag den 20.  august 

2020.  

Dette kan alene lade sig gøre, hvis faciliteterne renholdes i overensstemmelse med myndighedernes 

anbefalinger. Det er derfor arrangeret, at klubhuset såvel som omklædningsrum og toiletter/baderum i 

juniorhuset fremadrettet rengøres grundigt tirsdag, torsdag, lørdag og søndag, og at brugerne selv forestår 

den nødvendige renholdelse de øvrige dage. 

Ved brug af vores faciliteter gælder således følgende: 

• Overflader/kontaktflader aftørres og afsprittes umiddelbart efter brug; dette gælder både borde, 

vaske, toiletbræt, blandingsbatteri m.v. 

• Køkkenet skal ryddes umiddelbart efter brug. Der må ikke henstilles madvarer, opvask eller lignende – 

ej heller blot til efter endt spisning. 

• Opvaskemaskinen skal sættes i gang - og tømmes - inden klubhuset forlades. Er opvaskemaskinen fyldt 

og sat i gang, må du enten vente til denne er færdig og tømt, så denne igen kan sættes i gang – og 

tømmes – inden klubhuset forlades. Alternativt må du vaske op i hånden. 

Pia Bach og Børge Stæhr foranlediger rengøring af klubhus samt omklædningsrum og toiletter/baderum i 

juniorhuset tirsdag, lørdag og søndag. Husudvalget forestår rengøring af klubhuset torsdag. Mona Pedersen 

forestår rengøring af omklædningsrum og toiletter/baderum i juniorhuset torsdag. 

Udgiften til rengøring forventes at udgøre kr. 750-1.000 pr. uge. 

Der er i klubhuset opsat en tavle, tilsvarende den i juniorhuset, hvoraf det fremgår, hvornår og af hvem, der 

sidst er gjort rent. Tavlen hænger til venstre for øl-/sodavandsmaskinen. 

 

3.2 Parkering  

Der henstilles endnu en gang til, at der IKKE parkeres biler langs vejen på klubbens område. Vi har gode 

parkeringspladser, hvor biler bør holde. Der skal være plads til både kørsel med traktor, søsætning i det lille 

slæbested m.v. Derfor: Ingen parkering langs vejen! 
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4. Projekter 

 

Nye flydebroer ved hovedsporet 

Der henvises til informationsside på www.shs-sejlklub.dk, som løbende opdateres. 

 

5. Økonomi 

 

Klubbens økonomi er i god gænge. 

 

6. Juniorafdelingen 

 

Efter en meget kort forårssæson, som først blev skudt i gang medio juni, er juniorafdelingen nu gået på 

sommerferie. Forventet opstart efter sommerferien tirsdag den 11. august 2020.  

 

7. Eventuelt 

 

Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 20. august 2020 kl. 17:00. 

http://www.shs-sejlklub.dk/

