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Formalia 

 

Fremmødt: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

 Gitte Hvarregaard 

 Ole Albertsen 

 Jesper Bruun Nissen 

 Aage Mygind 

 

Fraværende med afbud: 

 Ingen 

 

Referent: 

 Henrik Hansen 

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt som følge af Ronnie W. Jensen og Jan Berlines udtrædelse af 

bestyrelsen, hvorfor også de på generalforsamlingen valgte suppleanter, Jesper Bruun Nissen og Aage 

Mygind, var indkaldt til mødet. 

 

Konstituering 

 

Bestyrelsen har (re)konstitueret sig som følger: 

 

 Formand Keld Pedersen 

 Næstformand Aage Mygind 

 Sekretær Jesper Bruun Nissen 

 Kasserer Gitte Hvarregaard 

 Områdeansvarlig Jan Lildal 

 Bådinspektør Ole Albertsen 

 Juniorleder Henrik Hansen 

 

Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1, afholdt torsdag den 16. april 2020, blev godkendt uden anmærkninger. 
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Igangværende projekter 

 

Nye flydebroer ved hovedsporet 

 

De aktuelle forhold taget i betragtning, er det bestyrelsens ambition, at vi i indeværende sæson får 

etableret brohoveder/platforme til begge flydebroer samt flydebro i fjordsiden. 

 

Vi sendte torsdag den 16. april 2020 en email til alle medlemmer, hvor vi søgte mandskab til supplering af 

pæleholdet og hjælp til færdiggørelse af projektet med etablering af flydebroer ved hovedsporet. Jan Lildal 

har i skrivende stund modtaget 19 tilkendegivelser om hjælp, og han vil snarest muligt supplere pæleholdet 

og etablere de nødvendige arbejdshold. Det er planen, at hvert af de enkelte arbejdshold i nærmeste 

fremtid inviteres til informationsmøde om projektet og det videre forløb heraf.  

 

Al arbejde på projektet, såvel som afholdelse af informationsmøder herom, vil naturligvis ske i 

overensstemmelse med myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger i relation til coronavirus/covid-

19. 

 

Det er ydermere planen, at generel information om projektet gøres tilgængelig for medlemmerne på 

hjemmesiden snarest muligt. 

 

Mandagsarbejde 

 

Mandagsarbejde kan for nuværende ikke afvikles i sin sædvanlige form, henset til myndighedernes aktuelt 

gældende anvisninger/restriktioner i relation til coronavirus/covid-19.  

 

De allerede etablerede arbejdshold opfordres til at varetage respektive opgaver i det omfang, opgaverne 

kan løses i overensstemmelse med myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger, og i det omfang, 

medlemmerne af det enkelte arbejdshold vurderer er betryggende og forsvarligt. Bestående arbejdshold 

suppleres om nødvendigt. 

 

Jan Lildal tager kontakt til formændene for de enkelte arbejdshold for aftale om varetagelse af opgaver, 

herunder eventuelt behov for supplering. 

 

Nye medlemsforhold 

 

Vi har modtaget yderligere to ansøgninger om medlemskab. Der forventes afholdt samtale med disse 

torsdag den 23. april 2020. 
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Coronavirus/covid-19 

 

Sundby-Hvorup Sejlklub er omfattet af myndighedernes midlertidige forbud mod at holde åbent i 

indendørs sports- og fritidsaktiviteter. Dette indebærer, at klubhuse m.v. skal holdes lukket og dermed 

aflåst på alle tider af døgnet. Dette omfatter også toiletter og omklædningsrum i juniorhuset. 

 

Vi har i uge 15 haft uanmeldt besøg af politiet, som har påbudt os at holde klubhuset lukket og aflåst. 

 

Der opsættes skilte på dørene til klubbens faciliteter med påmindelse om at holde disse aflåst. 

 

Medlemmerne opfordres til løbende at holde sig orienteret om myndighedernes til enhver tid gældende 

anvisninger. Disse kan findes på www.coronasmitte.dk. Dansk Sejlunions og FLIDs anbefalinger kan findes 

på www.dansksejlunion.dk. 

 

Husudvalget forestår rengøring af toiletter i klubhuset én gang ugentligt.  

 

Pia Bach har indvilget i at forestå rengøring af toiletter i juniorhuset to gange ugentligt – foreløbig ind til 

sommerferien. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste (ordinære) bestyrelsesmøde er uændret planlagt til torsdag den 7. maj 2020 kl. 17:00. 

http://www.coronasmitte.dk/
http://www.dansksejlunion.dk/

