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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2, afholdt mandag den 20. april 2020, blev godkendt uden anmærkninger. 
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2. Medlemsforhold 

 

Bestyrelsen har holdt møder med tre nye medlemmer, hvor vi som sædvanlig har præsenteret klubben og 

vilkårene for medlemskab heraf. De er efterfølgende alle tilbudt passivt medlemskab og alle takket ja hertil, 

så vi kan med glæde byde vores tre nye medlemmer velkomne: 

 

• Heidi Lønstrup. Heidi har en Nordan 18. 

• Bo Skov Frank. Bo har en Dixie 33. 

• Jan Hartvig. Jan har en Kings Cruiser 29. 

 

3. Klubbens drift 

 

3.1 Traktor 

Traktoren er blevet repareret og er nu også sikkerhedsgodkendt. 

 

3.2 Mastekran 

Mastekranen er også repareret og nu er også sikkerhedsgodkendt. 

 

3.3 Affald 

Der er tømt affaldsbeholdere både i hallerne og på området. 

 

Det skal indskærpes, at kemiskuret udelukkende må anvendes til olie, oliefiltre og malingrester i bøtter, og 

at affaldscontaineren kun må anvendes til husholdnings- og restaffald. Alt andet affald bedes 

medlemmerne selv aflevere på genbrugspladsen 500 m længere nede ad Sumdsholmen. 

 

I tillæg til ovenstående skal det også bemærkes, at traktorgaragen heller ikke skal anvendes til henkastning 

af affald og/eller opbevaring af diverse materialer (udover støbeforme til pontoner og – i vinterhalvåret – 

havemøbler). 

 

3.4 Arbejdskørsel og parkering 

Arbejdskørsel, herunder kørsel med traktoren, har forkørselsret på havnens område. 

 

Der henstilles til, at parkering som udgangspunkt sker på de etablerede parkeringspladser mellem 

klubhuset og juniorhuset, og at eventuel parkering uden for disse parkeringspladser sker, så det ikke er til 

gene for arbejdskørsel, brug af mastekran, rangering af bådvogne m.v. 
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3.5 Vedligehold 

Der er kommet godt gang i den løbende vedligehold og pleje, hvor der blandt andet er udført følgende: 

 

• Opsamling af affald langs tilkørselsvejen. 

• Nedvaskning af klubhus udvendigt. 

• Algebehandling af hal 1, klubhuset, grillhytten og juniorhuset. 

• Luget og revet langs tilkørselsvejen. 

 

Der er bevilget indkøb af ny støvsuger til omklædning og toiletter i juniorhuset. 

 

3.6 Gården ved hal 1 og hal 2 

Når Metaxa er kommet i vandet, bedes området mellem fliseopbevaringspladsen og rangersporene i 

gården ved hal 1 og hal 2 holdes fri. Området jævnes med yderligere knust asfalt, så det henover 

sommeren kan anvendes til opbevaring af de bådstativer, der i øjeblikket står på græsarealerne, samt både 

på trailere. 

 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at henstilling af både i gården sker for egen regning og risiko, idet 

der her må sandblæses, skæres m.v. Det er således den enkeltes ansvar at afdække egen båd ved 

henstilling i gården. 

 

3.7 Sejlrenden 

Sejlrenden er fuldt etableret med sidemarkeringspæle. Der er indkøbt 16 i alt nye sidemarkeringspæle, 

hvoraf nogle allerede er taget i brug. 

 

4. Projekter 

 

Nye flydebroer ved hovedsporet 

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

 

5. Økonomi 

 

Økonomien er i fin form. 

 

  

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

 

Sæsonstart afventer fortsat, at myndighedernes retningslinjer vedrørende corona/covid-19 ændres. 

 

Vores følgebåd, SuHS, serviceres hos Klarup Båd & Motorcenter i den nærmeste fremtid, så hun er helt klar 

til sæsonstart. 

 

7. Eventuelt 

 

LM Klubben, Danmarks lokaltræf 

LM Klubben, Danmarks lokaltræf i Sundby-Hvorup Sejlklub, som skulle have løbet af stablen den 14. – 16. 

august 2020, er desværre aflyst på grund af corona-/covid19-situationen. 

 

Oversigt over forslag stillet på generalforsamlinger 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at den tilgængelige oversigt over forslag stillet på 

generalforsamlinger – samt disses skæbne – ikke er opdateret siden generalforsamlingen 2016. Dette 

bringes i orden snarest muligt. 

 

Oversigt over udvalgsmedlemmer. 

Oversigten over udvalgsmedlemmer er under opdatering. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 4. juni 2020 kl. 17:00. 


