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Beslutningsreferat fra mødet 

Formalia 

Fremmødt: 

 Lars Winther Even 

 Søren Riisager Andersen 

 Henrik Hansen 

 Flemming Gravesen 

  

Fraværende med afbud: 

 Jan Lildal  

 

Fraværende uden afbud: 

 Gitte Hvarregaard 

 Peter Jordansen 

 

Referent: 

 Henrik Hansen 

 

Ordinært bestyrelsesmøde.  
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1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6, afholdt tirsdag den 14. december 2021, blev godkendt uden 

anmærkninger.  
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2. Medlemsforhold 

Det skal endnu engang indskærpes, at hunde skal holdes i snor på havnens område. Ligeledes skal det 
indskærpes, at hundens efterladenskaber selvsagt skal samles op. 

 

3. Klubbens drift 

3.1 Daglig drift 

Rottefængeren har taget 15 rotter på området og iværksætter yderligere foranstaltninger. Der er indkøbt i 
alt 13 containere i plastic til afløsning af de nuværende affaldsstativer på området. Der er for nuværende 
opstillet 2 containere - resten opstilles ved sæsonstart. 
 
De gamle affaldsstativer henstår stadig på området og kan afhentes uden beregning efter princippet om 
først-til-mølle. 

 

3.2 Måleraflæsning 

En venlig påmindelse om, at aflæsning af elmålere og indberetning heraf skulle være sket inden årsskiftet. 
Skulle du have glemt det, skal indberetning af aflæsning ske hurtigst muligt - enten ved aflevering heraf i 
brevsprækken ved bestyrelseslokalet eller pr. mail til kasserer@shs-sejlklub.dk. 

 

3.3 Generalforsamling 2022 

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 5. marts 2022 (uge 9). Varsling og indkaldelse sendes 
senere. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 15. 
januar 2022. Forslag kan enten afleveres i brevsprækken ved bestyrelseslokalet eller sendes pr. mail til 
formand@shs-sejlklub.dk. 

 

3.4 Aktivitetskalender 

Aktivitetsudvalgets aktivitetskalender for 2022 er gennemgået og godkendt. Kalender på hjemmesiden er 
opdateret. 

 

4. Projekter 

4.1 Ny hjemmeside 

Arbejdet med etablering af ny hjemmesideløsning skrider langsomt frem. 
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5. Økonomi 

Kasserer Gitte Hvarregaard deltog ikke på mødet, og der er som følge heraf intet drøftet under dette punkt. 

 

6. Juniorafdelingen 

Juniorafdelingen har aflyst vores planlagte arrangement i Vadum Svømmehal fredag den 14. januar 2022 

grundet den aktuelle situation omkring Corona/COVID-19. 

 

7. Eventuelt 

Intet behandlet under dette punkt. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17:00. 


