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Godkendelse af referat nr. 2. 10. april 2014 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Indbrud 

Den 29/4 om natten har der været indbrud i samtlige skure udenfor klubhuset. Videoovervågningen har 

fanget tre hætteklædte mennesker som brød skurene op. Desuden fik vi en nummerplade på bilen som kørte 

herfra efterfølgende. Dette er anmeldt til politiet og nummerpladen er videregivet. 

 

Tyveri 

Der er taget en ny motorsav fra klubbens skur. Der er forgæves gjort forsøg på at få den afleveret tilbage. Da 

der ikke er synlige tegn på indbrud kan det ikke meldes til forsikringen, så klubben må selv betale for et nyt 

indkøb. Vi håber stadig den dukker op inden. 

Der indkøbes en gravørmaskine til at mærke vores grej tydeligt op, så det kan kendes. 

 

Elmålere 

Leveringen af elmålerne er desværre blevet forsinket en uge med forventet levering 16. maj. 

Så snart de kommer, udleveres de til medlemmerne.  Der udfærdiges samtidigt et dokument med 

retningslinjer, som skal underskrives ved udlevering. 

Strømforbruget i år til dato er alt for højt – derfor har det meget høj prioritet. 

 

Kaffeforbrug 

Som et forsøg bliver kaffe i klubhuset gratis året ud. Samtidig bliver kaffeforbruget fulgt af nøje og dermed 

udgifterne til dette. Det skal præciseres at kaffen skal nydes i klubhuset og ikke må tages med ombord. 

 

Plæneklipper 

Den lille plæneklipper har lidt problemer med at holde sig i gang, når den bliver varm. Den bliver sendt til 

service. 

 

Aktivitetsudvalget 

Traditionen tro inviteres aktivitetsudvalget til næste møde, for at høre om samarbejdet foregår uden 

problemer. 

 



Hovedspillet 

Der er kommet nyt spil på hovedspillet. Der har været lidt problemer med at få det til at fungere optimalt. Vi 

forventer en snarlig løsning på de sidste problemer. 

Når det fungerer optimalt indkalder bådinspektøren sporformændene til en gennemgang af de ny faciliteter.  

 

Toiletbygning i juniorafdelingen 

Der er monteret toiletter, tanken er nedgravet, samt pladsen er næsten rekonstrueret 

 

Nye Projekter 
Der er for nuværende ikke nogen nye projekter på bedding. 

 

Nye medlemsforhold 
 

Der er modtaget en ansøgning fra Annie Nikolajsen om optagelse som passivt medlem. Da Annie i forvejen 

er kendt i klubben tilskrives hun og bydes velkommen i klubben.  

 

Kjeld Pedersen har anmodet om at overgå fra passivt til aktivt medlem. Da Kjeld er blevet ejer af en 

Hallberg-Rassy 42 har båden en størrelse og vægt, som i henhold til klubbens havnereglement desværre ikke 

kan landsættes i SHS. Båden har desuden en dybgang på 2,05, derfor kan det ikke kan garanteres at båden 

kan sejle i renden på de tidspunkter, hvor der er lavvande. Dette er Kjeld indforstået med. 

Da Kjeld i forvejen er passivt medlem, tilskrives han og bydes velkommen i klubben som aktivt medlem. 

 

Der er modtaget et brev fra Niels Ravnkilde Larsen som tager på et langt togt til de europæiske kanaler. 

Niels forventer først at være tilbage i efteråret 2015. I mellemtiden har Niels tilbudt klubben, at råde over 

bådpladsen samt pladsen i hal 2. Niels´s tur kan i øvrigt følges på www.mytrille.dk. Han ønskes en rigtig 

god tur herfra.  

 

Økonomi: 
Alle aktive medlemmer har betalt dette års kontingent. 

Der er dog nogle passive medlemmer samt juniorer som ikke har betalt. Dette laves der en venlig opfølgning 

på. 

Sten Hebsnes bo har fået udbetalt arealindskuddet. 

 

Juniorafdelingen  
Juniorafdelingen startede op i tirsdags med en god gang teori. Anderas og Vladyslav er trænere på dette års 

juniorhold. 

Det er besluttet at alle juniorer skal være i våddragter når de sejler. 

På lørdag mødes en gruppe og klargører jollerne så de er klar til sejlads. 

Dansk Sejlunion forlanger, der skal udfærdiges en sikkerhedsinstruks, som skal være tilgængelig i 

klubhuset. Denne laves hermed. 

Sidste år havde juniorafdelingen en annonce på hjemmesiden AktivSommer, som Aalborg kommune står 

for. Det gav en god kontakt til nogle unge. De kontaktes igen for at få en annonce i også dette år. 

Jesper Nissen har foreslået en sejlerdag hvor Aalborgs sejlklubber inviteres. Dette arbejdes der videre med.  

 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 12. juni. 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 

 


