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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5, afholdt torsdag den 9. juli 2020, blev godkendt uden anmærkninger. 
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2. Medlemsforhold 

 

Vi har modtaget en ansøgning fra Jesper Møller, som overvejer køb af mindre motorbåd. Bestyrelsen 

indkalder Jesper til samtale med henblik på at tilbyde ham passivt medlemskab. 

Vi har flere gange oplevet, at medlemmer skifter båd og/eller køber ny båd, uden at informere 

bådinspektøren herom. Hvis der er ønske om, at den nye båd skal have plads i Sundby-Hvorup Sejlklub, skal 

der rettes forespørgsel til bådinspektøren herom inden båden ankommer til havnen. 

Nikolaj Bødker Christensen er tilbudt passivt medlemskab. 

Pia Bach, Franck Simonsen, Lars Høndrup Andersen, Claus Steenberg og Michael Lyngby tilbydes aktivt 

medlemskab. 

 

3. Klubbens drift 

 

3.1 Corona/COVID-19 

 

Husudvalget har, udover den almindelige ugentlige rengøring, påtaget sig fremadrettet at forestå den 

løbende rengøring af klubhuset, med afspritning af borde, håndvaske, håndtag og øvrige berøringsflader. 

Honorar til husudvalget er pristalsreguleret og således øget til kr. 1.200 pr. kvartal. 

Aftale om fremadrettet rengøring af omklædningsrum og toiletter/baderum afklares snarest muligt og 

meldes ud på hjemmesiden. 

Der er ingen øvrige ændringer til gældende foranstaltninger/retningslinjer. 

 

3.2 Parkering  

Det skal endnu engang indskærpes, at der IKKE må parkeres biler langs vejen på klubbens område. 

Parkering SKAL ske på de dertil indrettede parkeringspladser. Der skal være plads til både kørsel med 

traktor, passage for lastbiler m.v., søsætning i det lille slæbested m.v. Derfor: Ingen parkering langs vejen! 
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3.3 Brug af køleskabet i klubhuset  

Der har været rettet flere henvendelser til bestyrelsen omkring brugen af køleskabet i klubhuset. 

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at køleskabet i køkkenet primært skal være til rådighed for bespisning i 

forbindelse med aktiviteter i klubbens regi (mandagsarbejde, onsdagssejlads, fester m.v.) og sekundært for 

medlemmer og gæstesejlere i forbindelse med madlavning/spisning i klubhuset. Det er således også 

bestyrelsens opfattelse, at madvarer, drikkevarer m.v. bringes ned på egen båd efter endt 

madlavning/spisning. 

 

Alt, der anbringes i køleskabet, skal være forsynet med navn og dato. Skulle det ske, at der 

efterlades/glemmes madvarer m.v. i køleskabet, vil disse som udgangspunkt blive smidt ud efter 2 dage. 

 

3.4 Brug af juniorklubbens udstyr 

 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at alle medlemmer naturligvis er meget velkomne til at benytte 

juniorafdelingens udstyr i form både joller, kajakker, SUPs, våddragter og redningsveste. Det skal dog 

indskærpes, at du som medlem skal være tilstede, når udstyret benyttes, og at dette således ikke må 

udlånes til ikke-medlemmer uden din deltagelse/tilstedeværelse. 

 

Ydermere skal det indskærpes, at udstyret skal rengøres og lægges på plads, og at juniorhuset og skuret 

skal behørigt aflåses, efter endt brug. 

 

4. Projekter 

 

Nye flydebroer ved hovedsporet 

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

 

5. Økonomi 

 

Klubbens økonomi er i god gænge. 

 

6. Juniorafdelingen 

 

Efterårssæsonen blev skudt i gang tirsdag den 11. august 2020 med 6 fremmødte sejlere – alle gengangere 

fra forårssæsonen. 

 

Der udsendes opkrævning af kontingent for sæsonen 2020 i løbet af uge 35.  

http://www.shs-sejlklub.dk/
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7. Eventuelt 

 

7.1 Besøg fra Aalborg Søspejdere  

Vi får i weekenden den 22. – 23. august 2020 besøg af cirka 40 søspejdere og ledere fra Aalborg Søspejdere. 

De anløber forventeligt SHS lørdag eftermiddag ved 15-tiden og stævner ud igen i løbet af søndagen. 

 

Flotillen består af 3 Svendborg-joller og 3 følgebåde. Svendborg-jollerne lægger til ved den lave del af 

”Kaffebroen” og den største af følgebådene lægger til ved den gamle ophalerbro. De to øvrige følgebåde 

lægger til på de frie pladser, der måtte være. 

 

Det er aftalt, at de etablerer teltlejr på græsarealet ud mod fjorden/ved Sankt Hans-bålet, og at de benytter 

toiletter i juniorhuset. Ydermere er det aftalt, at lederne benytter køkkenet i klubhuset til forberedelse af 

medbragt mad. Bespisning foregår i teltlejren. 

 

Jan Lildal har påtaget sig at lukke bommen op, når de fredag eftermiddag/aften kommer med egen trailer 

med kajakker m.v. 

 

Thomas Hvitfeldt har påtaget sig at møde op lørdag eftermiddag og låse op til klubbens topkajakker m.v., 

som de har fået lov at benytte. 

 

Skulle der være behov for afklaring af spørgsmål eller andet i løbet af besøget, kan Keld Pedersen kontaktes 

på mobil 40531213. 

 

Du kan læse mere om Aalborg Søspejdere på https://www.aalborgsoespejdere.dk/ 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 24. september 2020 kl. 17:00. 

https://www.aalborgsoespejdere.dk/

