
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr.10.D.16.01.2020 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

Jesper Bruun Nissen 

 Jan Berline 

 Gitte Hvarregaard 

 Ronnie W. Jensen 

Jan Lildal  

Ole Albertsen 

 

Fraværende med afbud:  
 

 

Godkendelse af referat nr. 9 D.12. December. 

 

Referater blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold: 
 

Der har været flere ansøgere til bådplads som vi har måttet afvise da vores venteliste er fyldt op og i den 

forbindelse har vi opfordret ansøgerne om at vende tilbage på et senere tidspunkt. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Vi havde besøg af Per Hansen som fortalte om vores samlede strømforbrug, han fortalte at vi havde brugt 

30% mindre strøm i 2019 i forhold til sidste 2018. 

Solfangerne havde produceret en lille smule mindre i 2019 end 2018. 

Forbrug på broer og haller er stort set uforandret i 2019 i forhold til 2018 

Den store besparelse er hovedsaligt sket på grund af de nye varmepunper i klubhus og udsigtsrum. 

 

Fremstilling og svejsning af bukke til slingers er klar og vil blive færdigjort inden for kort tid. 

 

Den store affaldscontainer er nu udskiftet med en ”lille” affaldscontainer, som fremover vil stå ved siden af 

blomsterkasserne. 

 

Nordøstjydsk kreds er blevet nedlagt og midlerne er fordelt imellem klubberne. 

 

Der er besluttet at opgradere vores accespoint i klubhuset for bedre dækning i klubhuset. 

 

Nye Projekter: 
 

Intet at bemærke. 

 

Økonomi: 
 

Økonomien ser fin ud. 

 



Juniorafdelingen:  
 

Juniorafdelingen har været i svømmehallen i Vadum, der var medbragt en optimistjolle til stor fornøjelse for 

alle deltagere. Der var desuden leveret velsmagende hjemmebagt til arrangemenget. 

En rigtig hyggelig aften.  

 

Eventuelt: 
 

Der er ophængt information på infotavlen omkring nye brotider for Vilsund og Aggersund broerne. 

 

LM-klubben har forespurgt om vi har plads til at afholde deres sommertræf. Vi mener at der er plads. 

 

Husk generalforsamling D.29 februar  2020. Kl.09.00 

 

Næste bestyrelsesmøde er D.6.02.2020 

 

 

Ref. Jan Berline 


