
Sundby-Hvorup Sejlklub

Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2B
9400 Nørresundby

Bestyrelsesmøde nr. 7 -  den 15/9 - 2022

Formalia

Fremmødt:

Jan Lildal

Lars Winther Even

Flemming Graversen

Linda Bruun

Rasmus Glyø

Søren Risager

Claus Ejlertsen

Fraværende med afbud:

Referent:

Claus Ejlertsen

Ordinært bestyrelsesmøde.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. Medlemsforhold

3. Klubbens drift

4. Projekter

5. Økonomi

6. Juniorafdelingen

7. Eventuelt

1. Godkendelse af referat

- Referat af bestyrelsesmøde nr. 6  , afholdt den 11/8, blev godkendt uden anmærkninger.
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2. Medlemsforhold

- Der er indkommet nogle ansøgninger om bådplads. Bestyrelsen indkalder til samtaler i

nærmeste fremtid.

3. Klubbens drift

- Der undersøges hvilke forsikringskrav der er til vores klub på nuværende tidspunkt.

    
4. Projekter

- Den lige flydebro, tættest på klubhus, skal have repareret de yderste pontoner da de ligger

lidt dybt.

- Ny leverandør af øl og vand bliver den lokale “Min Købmand” på Nørre Uttrup Torv.

Leverandørskiftet gør at prisniveauet i automaten stort set kan fastholdes.

5. Økonomi

- Klubbens økonomi er fortsat i god gænge, dog afventes der stadig afklaring med Aalborg Portland.

6. Juniorafdelingen

- Den 27/9 afholdes der traditionen tro afslutning med Bowling.

- Gammelt køkken i juniorhus fjernes og andet monteres hen over vinteren af Jørn Hammer.

- Spisning til kapsejlads har givet et pænt overskud og det takker Juniorafdelingen for.

Ligeledes en stor tak til de frivillige i køkkenet.

- Gråtop er blevet solgt og sejler nu ud fra Hals.

7. Eventuelt

- Den nye hjemmeside er tæt på at være færdig. Planen er at den bliver implementeret inden

nytår. I den forbindelse bliver der indkaldt til en klubaften, hvor hjemmesidens funktioner

gennemgås.

- Der er kommet en henvendelse fra et medlem vedr. en nærved brand hændelse i hal 2.

Informationen bliver videregivet til formanden for hal 2, der skal tage sig af sagen.

- Brandslukningsudstyr i hal 1 & 2 skal gennemgås, bestyrelsen tager en snak med hal

formændene herom.

- Bestyrelsen sørger for at øvrigt brandslukningsudstyr i klubben kontrolleres ligeledes.

8. Næste bestyrelsesmøde

- Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til  den 13/10 kl. 17:00.
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