
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr.2. D.25.4.2019 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

Jan Lildal  

Gitte Hvarregaard 

Ole Albertsen 

 Jan Berline 

 Ronnie W. Jensen 

 Jesper Bruun Nissen 

 

Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr. 1 D.21. Marts. 

 

Referater blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold: 
 

Vi havde i dag besøg af Lars og Laila Astorp. De har en LM 27. De har ofte besøgt havnen og ønsker 

medlemskab i SHS. De blev orienteret om klubbens drift og aktiviteter. De bliver tilbudt passivt 

medlemskab. 

 

 

 

 

 

 

Vi havde også besøg af Frank Simonsen og Johnny Bo Jensen. De er tre der har en Nordan 20 sammen. 

Trediemand hedder Lars Høndrup. De har interesse i fiskeri og hyggeture. De blev også orienteret om 

klubbens drift og aktiviteter. De bliver tilbudt passivt medlemskab. Det vil blive Frank som bliver ”ejer” af 

et evt. medlemskab og de andre to vil blive passive medlemmer. 

 

 

 

 

 

Frank                 Johnny 

 

Vi have også besøg af Claus Ejlertsen og Brit Holmlund. De har en Tresfjord 29. De har interesse i 

tursejlads og hyggeture. De blev som de andre orienteret om klubbens drift og aktiviteter. De bliver tilbudt 

passivt medlemskab. 

 

 

 

 

 

Peter Fanøe og Peter Clemmen Madsen tilbydes aktivt medlemskab. 



Siden sidst og klubbens drift: 
 

Der bliver bestilt et læs kampesten til udbedring af faskinerne. 

 

Uddybning af bådpladser er opstartet, der bliver uddybet så længe pladserne er tilgængelige for graveholdet. 

 

Ekstraspor på plads foran hal 2 er under etablering, skinnerne er klar til at blive lagt. 

 

Der er kommet nyt stopsystem på hovedvogn. 

 

Skrotdyngen bag hal 2 er ved at blive fjernet. 

 

Renden er nu uddybet, klar til sæsonen 2019. 

 

Alarm ved juniorhus er bestilt. 

 

Mastekran er efterset og godkendt til brug. 

 

Der er laver forsøg med sprøjtning af alger på broerne, det faldt godt ud, så resten vil blive sprøjtet snarest. 

 

Nye Projekter: 
 

Der er ikke planlagt nye projekter ud over dem som er opstartet. 

 

Økonomi: 
 

Forsyningen har behandlet vores sag omkring vores forbrug af vand. Dette gav en refusion til klubben. 

 

Juniorafdelingen:  
 

Juniorafdelingen har holdt første møde i tirsdags, der fremmødte 10 juniorer. Der er p.t. 12 juniorer. 

 

Der er behov for nye VHF-radioer til juniorafdelingen, dette blev bevilget. 

 

Der er ønske om anskaffelse af 2 stk. paddleboard til ungdomsafdelingen, dette blev også bevilliget. 

 

Eventuelt: 
 

Der henstilles til sporformændene at bådvogne som IKKE er i orden IKKE bliver kørt hverken i vandet, eller 

op af vandet. 

Det er bådejerens ansvar at bådvogn er i brugbar stand. Det er sporformandens vurdering om vognen 

er i orden.  

 

Der har siden sidst været indbrud i vores værktøjsskur hvor der blev fjernet en del maskine og matriel. 

Erstatsnings spørgsmålet er stadig ikke afklaret. 

 

Omkring låse til skure, er det besluttet at indkøbe kodelåse da det er umuligt at skaffe nøgler til alle de 

forskellige låse. Tildeling af skure til dem som ønsker kan snart lade sig gøre, vi er snart klar med 

registrering af hvem der har hvilke skure.  

 

Næste bestyrelsemøde er D.23.05.2019 

 

 

Ref. Jan Berline 


