SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 4 den 12. juni 2014.
Til stede:
Per H. Nielsen
Kurt Christiansen
Bøgild B. Christensen.
Mette Steenberg Glyø
Torsten N. Thomsen (Kom senere)
Jørgen Westergren
Evan Toft Pedersen
Ole Kertan (aktivitestudvalget)
Hans Lolholm (aktivetsudvalget)
Ena Fredsgaard (aktivetsudvalget)
Jens Erik Axelgaard (aktivetsudvalget)
Annalis Axelgaard (aktivetsudvalget)
Fraværende med afbud:

Besøg fra aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget var denne aften på besøg for at få en dialog med bestyrelsen om aktiviteter samt
samarbejdet. Flere emner blev berørt. Både bestyrelse og aktivitetssudvalg udtrykte tilfredshed med
samarbejdet.
Udvalget opfordrer klubbens medlemmer til at henvende sig og komme med forslag til eventuelle
ændringer.
Økonomirammen blev gennemgået og justeret.
Klubbens medlemmer opfordres til at købe deres drikkevarer til klubbens fester i klubben for at få
helhedsøkonomien til at hænge sammen.
Herefter fortsatte det almindelige bestyrelsesmøde.
Godkendelse af referat nr. 3. 8. maj 2014
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Siden sidst og klubbens drift:
Den nye plads til hjertestarter færdiggøres så den bliver tilgængelig uden man har en nøgle til klubhuset.
Solcelleanlægget har været afbrudt i ca 8 dage. Dette er nu rettet og fungerer igen upåklageligt.
Der undersøges om man kan etablere en overvågning på anlægget, således dette kan tages i opløbet.
Der er udfærdiget bestemmelser om elmåler i henhold til generalforsamlingens beslutning.
Fra tirsdag den 1. juli er strøm uden brug af udleveret måler forbudt og vil blive behandlet i henhold
ovenstående bestemmelser. Nærmere om dette følger snarrest.
Godkendelse af ordensreglementet ligger nu trafikstyrelsen. Efter nye rettelser er det nu godkendt af
styrelsen. Herefter er det sendt i høring hos Søfartsstyrelsen samt Geodatastyrelsen.
En opdateret version af affaldsplanen ligger lige nu til godkendelse til miljøstyrelsen.

Diverse nyt værktøj til vedligeholdelse af havnen indkøbes.

Nye Projekter
Der er for nuværende ikke nogen nye projekter på bedding.

Nye medlemsforhold
De passive medlemmer Gregers Steen Gregersen , Allan Ingerslev og John Kristensen har efter restanse ikke
betalt nyt kontingent og betragtes hermed som udmeldte.

Økonomi:
Økonomien er som vanligt i god gænge og bestyrelsen havde ingen anmærkninger.

Juniorafdelingen
SHS har sammen med 12 klubber været inviteret til et møde på Nørre Uttrup skole. Der mødte dog kun 4
klubber op – heriblandt SHS som var repræsenteret af Kurt Christiansen samt Jørgen Westergren. Skolen
ønskede samarbejde med klubber for at kunne aktivere elever i forbindelse med den nye skolereform. Dette
tages op til overvejelse.
Den 24. juni kommer der 54 skoleelever samt 4 lærer fra Skansehøjens Skole for at prøve at sejle i
optimistjoller samt få en tur i de store både. Dansk Sejlunions trailer indeholdende masser af aktiviteter vil
også være til stede denne dag. Vi håber denne dag kan vække interesse for nogle unge mennesker.
Bestyrelsen har besluttet indkøb af ny påhængsmotor til erstatning for den der blev stjålet.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 21. august 2014

Ref. Torsten N. Thomsen samt Per H. Nielsen

