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1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 11, afholdt torsdag den 24. marts 2021, blev godkendt uden anmærkninger.  

 

2. Medlemsforhold 

Følgende har været til samtale i klubben om ansøgt bådplads/medlemskab i vores klub; 

• Martin Hartung Nielsen, Nr. Sundby, familien med 3 børn, søger plads til ca. 21 fods sejlbåd - 

optaget i klubben som passivt medlem på lejet plads. 

  

 

• Svend Søndergaard, Nr. Sundby – søger medlemskab og plads til båd som dog endnu ikke er 

anskaffet - optages i klubben som passivt medlem. 

 

 

• Linda Bruun, Nr. Sundby søger medlemskab og bådplads til sin Nauticat 33. optages i klubben som 

passivt medlem på lejet plads. 
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• Lars Hansen, Nr Sundby – søger medlemskab og plads til båd som dog endnu ikke er anskaffet – 

evt. ny båd til levering forår 2022 - optages i klubben som passivt medlem. 

 

 

• Pennie Kjær, Brønderslev - søger medlemskab og plads til båd som dog endnu ikke er anskaffet – 

ca. 30 fods motorbåd - optages i klubben som passivt medlem. 

 

 

• Kathrine Plath og Mathias Aabenhus, Aalborg, ungt par som søger plads til ca. 20 fods motorbåd – 

har ikke købt endnu. Optages i klubben som passivt medlem. 

 

 

• Anders Pedersen, Gandrup - familie med 2 børn, som søger plads til ca. 22 fods motorbåd optages i 

klubben som passive medlem med lejet bådplads. 
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3. Klubbens drift 

Renden og Søsætning 

9’eren har renset renden, som er klar til sæsonen. Der bliver sat sidemærker snarest. 

 

Traktor 

Er godkendt 1 år frem.  

 

Corona/COVID-19 

Vi henviser som tidligere til myndighedernes anvisninger. Vi vil også som tidligere anbefale at læse Dansk 

Sejlunions og FLIDs aktuelle fortolkninger og anbefalinger for situationen i sejlklubberne.  

 

Som følge af de aktuelle retningslinjer, er klubhuset - herunder også køkkenet – fortsat officielt lukket, idet 

genåbning af indendørs idrætsfaciliteter for nuværende kun gælder unge under 18 år og voksne på 70 år 

eller derover. For sidstnævnte gælder det dog, at klubben skal kontrollere gyldigt coronapas inden den 

enkelte får adgang, og den opgave kan vi ikke påtage os. 

 

Dog må toiletfaciliteter – både i klubhuset og juniorhuset – benyttes. Bemærk dog, at reglerne foreskriver, 

at der skal benyttes mundbind. Toiletfaciliteter - både i klubhuset og juniorhuset - rengøres løbende. 

 

Den aktuelle situation indebærer også, at alle aktiviteter i klubregi, med undtagelse af juniorsejlads, fortsat 

er sat i bero/aflyst. Aage Mygind tager kontakt til de enkelte arbejdshold for koordinering af den løbende 

vedligeholdelse af vores arealer og faciliteter. 

 

4. Projekter 

Ingen nye projekter på bedding den næste måned, ud over almindeligt vedligehold.  

 

5. Økonomi 

Klubbens økonomi er i god gænge. Regnskabet er udfærdiget og revideret. Sendes til alle medlemmer. 
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6. Juniorafdelingen 

Sæsonstart for juniorafdelingen bliver tirsdag den 4. maj 2021 kl. 16.30. Der startes op med teori og 

klargøring af joller. 

 

Kender I unge mennesker, der er vilde med vand, er de meget velkomne til at møde op en tirsdag og prøve, 

om det er noget for dem. 

 

7. Eventuelt 

Generalforsamling 2021 

Der er afsat tid til afholdelse af generalforsamlingen lørdag den 12. juni 2021 kl. 9:00. PÅ dette tidspunkt 

skulle forsamlingsforbuddet, jf. den nugældende genåbningsplan, være hævet til 100 personer indendørs. 

Er afstandskravet stadig 1 meter, forventer vi at kunne afholde mødet i Hal 2 med god afstand.  

 

Der bliver som sædvanlig indkaldt til generalforsamlingen via mail. Ændres reglerne for forsamlinger kan vi 

være nødsaget til at udskyde generalforsamlingen igen. 

 

Frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen er normalt den 15. januar. Grundet den specielle 

situation i år, forlænges fristen dog til 15. maj 2021. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 20. maj 2021 kl. 17:00. 


