SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr.4. D.17.5.2018
Til stede:
Keld Pedersen
Jesper Bruun Nissen
Knud Andersen
Ole Albertsen
Gitte Hvarregaard
Jan Berline
Fraværende med afbud:
Jan Lildal

Godkendelse af referat nr. 3 D.19. April 2018.
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold:
Vi havde i dag besøg af Flemming B. Rasmussen og Sanne Andersen, han har en Jensen 29 sejlbåd og ønsker
medlemskab af SHS. Vi har meddelt Flemming at vi p.t. ikke har egnede pladser til sejlbåde, men at de gerne må søge igen.

Vi havde også besøg af Tore Nysom, han ønsker passivt medlemskab. Han har sammen med fem andre unge
mennesker en Juncker 22. Her har vi også meddelt at vi ikke p.t. har flere egnede pladser til sejlbåde.
Vi havde også besøg af Johnni Sahlmann Pedersen. Han ønsker aktivt medlemskab. Johnni har en 30 fods
Jupiter motorbåd, derudover har han kone og to drenge på henholdsvis 8 og 9 år. Johnni blev tilbudt passivt
medlemskab.

Alle de besøgende blev orienteret bredt om klubbens drift og reglement.

Siden sidst og klubbens drift:
Vi havde besøg af aktivitetsudvalget i dag, her blev lagt budget for 2018. Der blev aftalt at budgettet
fortsatte uforandret i forhold til 2017.
Siden sidst har vi nu fået en klaptilladelse, den er gældende i 10 år til Maj 2028. det er en baypass tilladelse,
hvilket betyder at når renden bliver slået op, er det lovligt at sedimentet bliver ”taget” af strømmen.
Der er nu leveret sten til faskinen.
Der er brug for to mand til at male klubbens optimistjoller, dette behøves ikke nødvendigvis at foregå på en
mandag. Henvendelse til pladsmanden hvis det er en opgave man ønsker at hjælpe med.

Nye Projekter:
Budget til renovering af udsigtsrummet er endnu ikke på plads, vi undersøger stadig hvilken løsning der vil
være bedst og mest rentabel i forhold til varmeforbrug.

Økonomi:
Vores elforbrug ligger for højt, f.eks. er der ofte tændt for varmen i klubhuset hvor der ikke har været behov
for varme. Bestyrelsen ser på hvad der skal til for at nedbringe forbruget.
Der er tvivl om hvad man skal omkring indbetalt pladsleje hvis man afhænder sin båd inden 1. maj. Skal der
tilbagebetales pladsleje hvis medlemmet ikke erhverver en ny båd men overgår til aktivt medlem uden båd.
Bestyrelsen har besluttet at pladslejen vil blive refunderet for aktive medlemmer der sælger båd og ikke
påtænker at anskaffe en ny båd forholdsmæssigt i perioden 1/5 til 30/4. Ordningen vil blive taget op som
forslag som tilføjelse til vores vedtægter ved næstkommende generalforsamling. Det er en praksis som
tidligere har været anvendt, men aldrig implementeret i vedtægterne.
Der har været kontakt til leverandør af rengøringsartikler hvor vi dels får penge retur, og dels får bedre rabat
på fremtidige køb.

Juniorafdelingen:
Juniorafdelingen har fået tilbudt Jespers sejlbåd, det vil være et godt aktiv for at kunne holde på juniorerne
når de bliver for ”store” til optimistjollerne. Visionen er at opbygge en sejlerskole for de lidt ældre i
juniorafdelingen, kunne der være en der har lyst til at hjælpe med som instruktør, kan man henvende sig til
Jesper Nissen.
Der søges om sponsorat til nye følgebåde til juniorafdelingen.

Eventuelt:
Der vil forsøges at lave et event for vores sponsorer og naboer evt. i august måned.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 7. 6. 2018.
Ref. Jan Berline

