
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 5 den11.08.2016. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

Ole Albertsen 

Gitte Hvarregaard 

Jesper Bruun Nissen 

 Knud Andersen 

 Jan Berline 

 

  

Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr. 4 den 13 Juni 2016 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
 

Der har været mange ansøgere til aktivt medlemskab, men grundet vores lange venteliste har ansøgere fået 

besked på at prøve igen til næste år. 

Følgende passive medlemmer bliver tilbudt aktivt medlemskab. 

Jon Miller 

Kristian Kaasing 

Martin Hedegaard 

Brian Sonne Jensen 

 

Siden sidst og klubbens drift: 

 
Bestyrelsen har modtaget et brev fra Bent Pedersen, Tikito, Han anmoder bestyrelsen om at få fjernet en pæl 

som er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til hans bådplads. 

Der er besluttet at det bliver en opgave der søges løst som Mandagsarbejde, Ronni W. Jensen har et forslag 

til at få pælen fjernet, så han bliver tovholder på opgaven. 

 

Der har været en henvendelse fra kommunen om linjeføring af hærvejsruten gennem vores areal. 

Bestyrelsen svarer kommunen at det vil blive taget op på førstkommende generalforsamling, da bestyrelsen 

mener det er generalforsamlingen er den eneste der kan tage denne beslutning. 

 

Der har været en henvendelse fra Emil Bak, HER, med ønske om anskaffelse af en mindre fryser. 

Der blev besluttet at anskaffe en lille skabsfryser snarest muligt. 

 

Der er monteret alarm på vores solfangeranlæg som giver signal når solfangeranlæget falder ud. 

 

 

 

 



Nye Projekter 
 

Der er indkøbt en brugt legeplads som vil blive transporteret til SHS i nærmeste fremtid og opstillet på 

lovlig vis hurtigst muligt. 

 

Der er ved at blive fremstillet detaljerede tegninger til den nye terrasse.  

 

Økonomi: 
 

Der har i Juli måned været 272 overnatninger med 431 personer, heraf er 63 overnatninger ikke frihavns-

gæster. 

P.T. har der i år været 338 overnatninger med 512 personer. 

 

Der bliver undersøgt alternativ betalingsform for gæstesejlere, mobilpay/swip, for at lette betalingen for 

vores gæstesejlere. 

 

Juniorafdelingen  
 

Der har været afholdt klassearrangemant igen i år med stor succes. Arrangementet blev afholdt over tre dage 

hvor alle dagene var godt besøgt, især topkajakkerne var et stort aktiv. I den forbindelse skal der nævnes at 

vi har modtaget 3000,00 kr. fra Dansk Sejlunion. 

 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 22.09.2015 

 

 

Ref. Jan Berline 

 


