
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 4 den 18. juni 2015. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Berline 

Ole Albertsen 

Mette Steenberg Glyø 

 Kurt Christiansen 

 Knud Andersen 

 Torsten N. Thomsen 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr. 3. 28. august 2015 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
 

Tommy Christensen og Peter Jordansen har efter forrige bestyrelsesmøde været til samtale. 

Begge er tilbudt og har accepteret en passivt medlemskab samt en lejeplads. 

 

 

Siden sidst og klubbens drift: 

 
Aalborg Kommune blev kontaktet vedr den nedlukkede ordning omkring bycykler. Til stor glæde blev det til 

15 flotte nyrenoverede cykler fra kommunen. Mærkninger fra kommunen skal fjernes på cyklerne inden de 

tages i brug. 

Flisebelægningen ved juniorbygningen er færdiggjort. 

 

Der henstilles til at man husker at låse terrassedøren samt tjekke vinduer inden man låser yderdøren. Der har 

på grund af dette været en del alarmer. 

 

Der er generelle problemer med vores ydre del af renden i år. Flere gange har der været problemer med at 

have vand nok under kølen. Dette har ikke tidligere været et problem. Der er en formodning om at det er 

forårsaget af Aalborg Havn som i øjeblikket arbejder med uddybning af havnearealerne af hensyn til Tall 

Ship. Dette flytter Aalborg Havn ud til hullet ved værftet, hvorfra strømmen tager det. Dette lukker så 

renden til. Der sendes et brev til Aalborg Havn for at få en forklaring og evt løsning på dette. 

 

Der er formodentlig nogle problemer med kæderne omkring broerne ved nedgangen idet broen flytter sig en 

smule. Dette undersøges nærmere. 

 

Bestyrelsen er blevet anbefalet at kigge på foreningen FLID, som varetager interesser for lystbådehavne i 

Danmark. Foreningen kan for eksempel bistå havne i juridiske spørgsmål og ansøgninger over for 

myndigheder. Det er besluttet at vi indmelder os i FLID. 

 

 



Nye Projekter 
 

Vedrørende overdækning ved juniorbygningen. 

Der har været henvendelser fra enkelte medlemmer, om at projektet ikke overholder økonomien i forhold til 

det den daværende formand udtalte i beretningen. Men som det blev nævnt i forrige referat, var denne 

udtalelse ikke korrekt og der var afsat 15.000 i budgettet til projektet. Selvsamme budget blev godkendt på 

seneste generalforsamling, hvorfor arbejdet fortsætter. 

 

Kloakforbindelse til juniorbygning 

På mandag påbegyndes gravearbejde for at tilslutte toilet og bad i juniorbygningen til det eksisterende 

kloakanlæg.  

 

 

Økonomi: 

 
Der har i maj måned været 19 gæstesejlere. Der formodes et fald i antallet af besøg i juni måned set i forhold 

til sidste år, men dette skyldes jo det ”fantastiske” vejr vi har haft indtil videre. 

Der er fra forsikringsselskabet udbetalt erstatning for juniorafdelingens stjålne motorer. 

 

Juniorafdelingen  
 

Der har været stor interesse for en sponsoraftale med juniorafdelingen. Hele 23 sponsorer har tilkendegivet 

at de er med på en aftale. I den forbindelse skal der laves skilte, som det forventes at skiltestuen kan hjælpe 

med. 

 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 13. august 2015 

 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 

 


