
Sundby-Hvorup Sejlklub 
 
Nr. Uttrup Lystbådehavn 
Sundsholmen 2B 
9400 Nørresundby 

Bestyrelsesmøde nr. 6 – tirsdag den 14. december 2021 

 

 

1 
 

Beslutningsreferat fra mødet 

Formalia 

Fremmødt: 

 Jan Lildal 

 Lars Winther Even 

 Søren Riisager Andersen 

 Henrik Hansen 

 Flemming Gravesen 

  

Fraværende med afbud: 

 Gitte Hvarregaard 

 Peter Jordansen 

 

Referent: 

 Henrik Hansen 

 

Ordinært bestyrelsesmøde.  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Medlemsforhold 

3. Klubbens drift 

4. Projekter 

5. Økonomi 

6. Juniorafdelingen 

7. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 5, afholdt tirsdag den 23. november 2021, blev godkendt uden 

anmærkninger.  
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2. Medlemsforhold 

Der er udlejet vinterplads til Allan Baggesgaard, der samtidig er tilbudt passivt medlemskab. Der er på 
nuværende tidspunkt ikke givet lovning om bådplads for den kommende sæson. 

 

Limbé er solgt ud af havnen, men henstår efter aftale med bestyrelsen på SHS’ areal ind til søsætning i den 
kommende sæson. 

 

3. Klubbens drift 

3.1 Daglig drift 

Rottefængeren har taget et par mus på området. Samme har anbefalet, at nuværende skraldestativer med 
sække/poser udskiftes med skraldespande i plast. Bestyrelsen har besluttet at følge anbefalingen og 
foranlediger disse indkøbt forud for den kommende sæson. 

 

Hovedvognen er adskilt med henblik på fornyet galvanisering af ramme og skinner. 

 

Fryseren er tilbage på sin gamle plads i klubhuset. Det er planen, at denne indbygges i væggen ved 
køkkenet, hvilket vil ske som del af mandagsarbejde i den kommende sæson. 

 

3.2 Måleraflæsning 

En venlig påmindelse om, at aflæsning af elmålere og indberetning heraf skal ske inden årsskiftet. 
Indberetning af aflæsning kan ske enten ved aflevering heraf i brevsprækken ved bestyrelseslokalet eller pr. 
mail til kasserer@shs-sejlklub.dk. 

 

4. Projekter 

4.1 Ny hjemmeside 

Arbejdet med etablering af ny hjemmesideløsning skrider langsomt frem. 

 

5. Økonomi 

Kasserer Gitte Hvarregaard deltog ikke på mødet grundet sygdom, og der er som følge heraf intet drøftet 

under dette punkt. 
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6. Juniorafdelingen 

Tirsdag den 7. december 2021 afholdt ungdomsafdelingen julefrokost i klubhuset, dog med reduceret 

fremmøde blandt andet på grundet Corona/COVID-19 m.v. 

Næste arrangement er vores tur i Vadum Svømmehal fredag den 14. januar 2022. 

 

7. Eventuelt 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at forslag, der ønskes behandlet på næstkommende 
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 15. januar 2022, jf. vedtægternes §8. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 11. januar 2022 kl. 17:00. 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! 

 


