
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 
 
Nr. Uttrup Lystbådehavn 
Sundsholmen 2 B 
9400 Nørresundby 

 
Bestyrelsesmøde nr. 4 D. 10.8.2017. 

 
Til stede: 

Keld Pedersen 
Jan Lildal 
Gitte Hvarregaard 
Jesper Bruun Nissen 
Knud Andersen 
Jan Berline 
Ole Albertsen 

 
 

Fraværende med afbud: 
 
 
 
Godkendelse af referat nr. 3. D.15 Juni 2017 
Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 
 

Nye medlemsforhold 
 
 
Vi havde i dag besøg af Casper Miller Simonsen, han ønsker passivt medlemskab. Han har en LM30, 
Interesse er tursejlads. Casper blev gjort bekendt med klubbens forhold. Casper blev tilbudt passivt 
medlemskab. 
 

 
 
 
Klaus Johansen er ændret fra aktivt medlemskab til passivt medlemskab. 
 
Søren Riisager Andersen og Mogens Meyer bliver tilbudt aktivt medlemskab. 
 
 
 
 
 
 



Siden sidst og klubbens drift: 
 
Siden sidst har vi haft et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde D.29/6-2017 

Fremmødte. 

Keld Pedersen 

Jan Lildal 

Ole Albertsen 

Knud Andersen 

Jan Berline 

 

Følgende punkter blev debatteret. 

Pkt. 1: Ansøgninger om midler ved diverse fonde: 

Når der ansøges om midler ved forskellige fonde vil det være ønskeligt at minimum formanden og 

kassereren får besked, så det tilstræbes at bestyrelsen er orienteret omkring hvilke tiltag der er under 

opsejling. Dette skal ses i lyset af at der sommetider bliver rettet henvendelse fra diverse fonde 

omkring økonomi og klubbens øvrige forhold. 

 

Pkt. 2: Hvordan forholder vi os til autocampere? 

Der har været rettet henvendelse til bestyrelsen omkring benyttelse af havnen med autocamper.  

Bestyrelsen mener ikke vi er gearet til dette endnu, men hvis der er nogen der mener at det er en god 

ide, så må det være et spørgsmål som skal behandles på ordinær generalforsamling. 

 

Pkt. 3: Kan man have en havkajak til at ligge i klubben som passivt medlem? 

Det er ikke muligt med de nuværende regler. 

 

Pkt. 4: Blomsterkasser/krydderurter vil blive flyttet ud foran den nye terrasse, så parkering ikke vil være mulig 

lige foran terrassen. 

 
Der har været henvendelse fra Syrens Hul, om vi kunne hjælpe med nogle få pladser, da de har problemer 
med pladser mens der bliver bygget på syrens grund. Formanden tager kontakt for at forhøre om hvor mange 
pladser der vil være tale om. 
 
Der har endnu ikke været energikonsulent på besøg. Kassereren forhører om dette snart sker. 
 
 
 



Nye Projekter 
 
Der er nu etableret bedre WiFi i havnen så der kan opnås internetforbindelse ude på broerne. 
Dette ser ud til at virke perfekt. 
 
Der påregnes at få etableret flere rangerspor ved hal 2. 
 
Der vil blive indkøbt en ny håndplæneklipper samt en ny hækkeklipper. 
 

Økonomi: 
 
Det er desværre blevet to færre sponsorer i forhold til sidste år. 
 
Ellers intet at bemærke.  
 

Juniorafdelingen  
 
Juniorafdelingen er startet op efter ferien, der er kommer et nyt medlem efter ferien.. 
 

Eventuelt 
 
Intet at bemærke. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 28. 09. 2017. 
 
 
Ref. Jan Berline 
 






