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Beslutningsreferat fra mødet 

Formalia 

Fremmødt: 

 Jan Lildal 

 Gitte Hvarregaard 

 Lars Winther Even 

 Peter Jordansen 

 Søren Riisager Andersen 

 Henrik Hansen 

 Flemming Gravesen 

  

Fraværende med afbud: 

 Ingen 

 

Fraværende uden afbud: 

 Ingen 

 

Referent: 

 Henrik Hansen 
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1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7, afholdt tirsdag den 11. januar 2022, blev godkendt uden anmærkninger.  
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2. Medlemsforhold 

Vi modtager fortsat en del ansøgninger om medlemskab, men indkalder ikke til eventuelle samtaler, før vi 
har overblik over ønsker til bådpladser m.v. op til sæsonstart. 

 

3. Klubbens drift 

3.1 Ny plænetraktor 

Der er indkøbt ny Husqvarna plænetraktor til erstatning for vores gamle plænetraktor, som var blevet 
”gammel og træt af dage”. 

 

3.2 Varmepumpe i juniorhuset 

Der er rettet henvendelse til Aalborg Kommune med forespørgsel på eventuelt tilskud til installering af 
varmepumpe i omklædningsrum i juniorhuset. 

 

3.3 Stormskader 

Stormen ”Malik” snuppede 5 stk. tagrygninger på henholdsvis masteskuret og spilhuset. Disse planlægges 
erstattet snarest muligt. Har du mulighed for at give en hånd med til dette arbejde, må du meget gerne 
kontakte pladsmand Søren Risager på mobil 31141441. 

Bestyrelsen har ikke konstateret andre stormskader, men skulle det modsatte være tilfældet, hører vi gerne 
herom. 

 

4. Projekter 

4.1 Ny hjemmeside 

Arbejdet med etablering af ny hjemmesideløsning skrider langsomt frem. 

 

5. Økonomi 

Klubbens økonomi er i god gænge. 

 

6. Juniorafdelingen 

Juniorafdelingen har aflyst vores planlagte teori-/hyggeaften tirsdag den 8. februar 2022 grundet uheldigt 

sammenfald af sygdom, andre forpligtelser m.v. blandt ledere/trænere. 

Vi håber at kunne afholde både den aflyste teori-/hyggeaften og det aflyste arrangement i Vadum 

Svømmehal inden sæsonstart ultimo april/primo maj. 
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7. Eventuelt 

Intet behandlet under dette punkt. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. 


