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Formalia 

 

Fremmødt: 

 Jan Lildal 

 Lars Even Winther 

 Søren Riisager Andersen 

 Gitte Hvarregaard 

 Henrik Hansen 

 Flemming Gravesen 

 Peter Jordansen 

  

Fraværende med afbud: 

 Ingen 

 

Referent: 

 Peter Jordansen 
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1. Godkendelse af referat 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde, afholdt lørdag den 12. juni 2021, blev godkendt uden 

anmærkninger.  

 

2. Medlemsforhold 

2.1 Slæbestedet 

Der har været rettet forespørgsler til bestyrelsen vedr.  anvendelse af slæbestedet. Der er fortsat bred 

enighed om, at klubbens medlemmer fortsat kan anvende slæbestedet til isætning af joller og lign. (under 

eget ansvar), men klubben har ingen interesse i at tilbyde søsætning via slæbestedet til ikke-medlemmer. 

Forespørgsler herom henvises til Tunnelhavnen eller Nørresundby. 

 

2.2 Nye medlemmer 

Vi har inviteret 4 ansøgere til samtale tirsdag den 29. juni 2021.  

 

Pennie Kjær tilbydes aktivt medlemskab. 

 

3. Klubbens drift 

3.1 Daglig drift 

Landgangsbroen ved vinkelbroen (”Kaffebroen”) skal forankres og kæden strammes op (mandagsarbejde). I 

skrivende stund udbedret - vi holder øje henover sommeren og undersøger alternativ forankring af 

broerne. 

 

Vores grønne arealer er sommerklargjorte. Tømning af skraldespande henover sommeren er aftalt. 

 

Området bag Hal 2 skal ryddes. Gamle vogne, stativer, jernskrot mv. annonceres fjernet efter en nærmere 

angivet dato. Området tiltænkes fremover anvendt til trailerbåde og lignende. 

 

Ligeledes vil vi også gerne have ryddet op i de gamle joller m.v., der ligger ved slæbestedet. De, som måtte 

have jolle/gummibåd liggende på SHS’ område, bedes give besked til bestyrelsen. 

 

Generelt skal lyde en opfordring til at rydde op og gøre rent efter dig, når du har benyttet klubbens 

faciliteter og arealer. 
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3.2 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. 

 

Det kan overvejes at anvende hal 2 til parkering, når man er på sommertogt. Muligheden herfor 

undersøges nærmere og endelig udmelding følger snarest. 

 

3.3 Corona/COVID-19 

Klubhuset er genåbnet, dog med henvisning til de fortsat gældende restriktioner.  

 

Der skal under de nugældende restriktioner IKKE bæres mundbind i klubhuset. 

 

3.4 Ny have-/plænetraktor 

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket mulighederne for erhvervelse af ny have-/plænetraktor til erstatning for 

vores nuværende, som efterhånden har udtjent sin værnepligt. 

 

4. Projekter 

Der kigges på varmepumpe, isolering m.v. til toiletter i juniorhuset. 

 

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 er fløjtet til sommerferie. Der er p.t. 11 aktive juniorer, men vi håber at blive endnu flere efter 

sommerferien. 
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7. Eventuelt 

Flügger Farver 

Der er indgået aftale med Flügger Farver i Aalborg, som giver medlemmerne 20% kontantrabat ved køb i 

butikken. Herudover modtager klubben 5% i bonus. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen mødes næste gang efter sommerferien. Dato tilgår. 


