
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 3 D. 15.6.2017. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

Gitte Hvarregaard 

Jesper Bruun Nissen 

 Knud Andersen 

 Jan Berline 

Ole Albertsen 

 

  

Fraværende med afbud: 

 

 

 

Godkendelse af referat nr. 2. D.18 Maj 2017 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
 

Vi har haft besøg af to ansøgere til passivt medlemskab. De er begge gjort bekendt med klubbens forhold. 

 

Den ene er Torben Jensen, han har en LM27. Han blev tilbudt passivt medlemskab. 

 

 
 

Den anden er Jens Christian Hansen. De er en familie med 4 børn - Sophie 1 år, Sigurd 3,5 år, Gustav 18 år, 

Victoria 23år. 

De er ved at erhverve en sejlbåd, Dufour 40 fod. Han blev tilbudt passivt medlemskab. 

 

   
 

Klaus Johansen har solgt sin båd Aski, han ønsker nu at fortsætte som passivt medlem. 

 



Siden sidst og klubbens drift: 

 
Formanden og Kassereren har haft møde med Tove Olsen fra fritidsafdelingen Aalborg kommune. 

Hun anbefalede at få etableret varmepumper både ved fiskerne og i klubhuset. 

Der blev aftalt at hun sender en energikonsulent ud for at vurdere hvor og hvordan, der kan laves 

energibesparende foranstaltninger. 

 

Aktivitetsudvalget har bedt om nye termokander samt en automatisk papirdispenser. Dette blev bevilget. 

Der var også ønske om en ny hyndeboks, har talte vi om det kunne være en god ide at købe en kombineret 

bænk/hyndeboks. Dette vil blive taget op med aktivitetsudvalget. 

 

Der vil blive lavet skiltning til toilet og bad i juniorhuset så gæstesejlere kan finde disse faciliteter når 

klubhuset er låst. 

 

Mandagsarbejdet blev diskuteret omkring effektiviteten. Her skal der indskærpes at der gerne må hjælpes 

andre steder end lige der hvor man har sit ”hovederhverv” hvis man er færdig i god tid inden ”fyraften”. 

Samtidig må man gerne i god tid gøre opmærksom på til pladsformanden eller sjakformanden, om der skal 

indkøbes materialer for at løse diverse opgaver. 

 

Nye Projekter 
 

Der er ved at blive etableret bedre WiFi i havnen så der kan opnås internetforbindelse ude på broerne. 

 

Rammerne til porte ved halvtag til jolleskur er fremstillet og vil i nærmeste fremtid blive monteret så der kan 

lukkes af for joller og kajakker. 

 

Økonomi: 
 

Det er vurderet at gæstesejleres pris for brug af havnen udgør 10 kr. elforbruget. 

Ellers intet at bemærke.  

 

Juniorafdelingen  
 

Junior-afdelingen har p.t. 11 medlemmer. 

 

Juniorafdelingen sejler på lørdag D. 17/6-2017, der er planlagt en fælles tur til Aalborg hvor forældre og 

andre kan møde dem inde ved trappen ved havnebadet. 

 

Eventuelt 
 

Når solfangerne evt. skal vaskes, så skal der bruges blødt vand, evt. regnvand. 

 

Vores nye legeplads har nu fået en fejlfri ibrugstagningsattest som vil blive indsendt til kommunen i næste 

uge.  

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 10. 08. 2017. 

 

 

Ref. Jan Berline 

 


