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Formalia 

 

Fremmødt: 

 Keld Pedersen 

 Jesper Bruun Nissen 

 Gitte Hvarregaard 

 Ole Albertsen 

 Aage Mygind 

 Henrik Hansen 

 Jan Lildal 

 

Fraværende med afbud: 

 Ingen 

 

Referent: 

 Jesper Bruun Nissen 
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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 8, afholdt torsdag den 22. oktober 2020, blev godkendt uden 

anmærkninger.   
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2. Medlemsforhold 

 

Vi modtager fortsat et stort antal ansøgninger om medlemskab og har haft 3 ansøgere inde til samtale: 

 

Ulrik Schou har været til møde da han har søgt medlemskab. Bor i Aabybro og arbejder i Støvring. Familie 

på 4 med to drenge på henholdsvis 11 og 15 år. Han blev orienteret om medlemsforhold og tilbudt passivt 

medlemskab og leje af bådplads til sin Ørnvik 510. 

 

 

Jonas og Serina Petersen har søgt medlemskab. Serina har været til møde. Parret bor i Nørresundby. 

Familie på 3 med barn på 2 år. Hun blev orienteret om medlemsforhold og tilbudt passivt medlemskab og 

leje af bådplads til deres Nimbus 26. 

 

 

Erik og Adrian Kovacs har været til møde da de har søgt medlemskab. Bor i Nørresundby. Familie på 3 med 

barn på 5 år. De blev orienteret om medlemsforhold og tilbudt passivt medlemskab og leje af bådplads til 

deres 4,2 m jolle – på sigt ønsker de en 30-32 fods sejlbåd. 
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3. Klubbens drift 

 

3.1 Elmålere 

Aflæsning af elmålere, såvel som indsendelse af aflæsning til kassereren, skal jf. havnereglement ske inden 

1. januar. Aflæsningen kan foretages fra bådoptagning frem til årets udgang, blot indberetning sker inden 

nytår!     

 

3.2 Hovedspillet 

Holdet som har ansvar vedligehold af hovedspillet, består nu af; Keld Arenth og Klaus Eilertsen.     

 

3.3 Oprydning i hal 2 

Der er afholdt oprydningsdag i hal 2, hvor der blev kørt adskillige trailerfulde med affald, og ting uden 

ejermand, væk.   

 

3.4 Corona/COVID-19 

 
Vi henviser som tidligere til myndighedernes anvisninger, herunder også at anbefalingen om at ophold på 

maksimalt 10 personer respekteres. Vi vil også som tidligere anbefale at man læser Dansk Sejlunions 

aktuelle fortolkninger og anbefalinger for situationen i sejlklubberne. Aktiviteterne i klubben er som følge 

heraf stærkt begrænsede.      

 

4. Projekter 

 

4.1 Nye flydebroer ved hovedsporet 

 

Begge de nye flydebroer ved hovedsporet er nu groft sagt færdige; der mangler kun nogle småting, som 

forventes bragt på plads i løbet af vinteren. 

 

5. Økonomi 

 

Klubbens økonomi er fortsat i god gænge. 
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6. Juniorafdelingen 

 

Juniorafdelingen er gået helt i vinterhi, henset til den aktuelle Corona-/COVID-19-situation. 

 

7. Eventuelt 

 

Der vil blive iværksat eftersyn/gennemgang af brandslukningsudstyr, herunder vandforsyning til 

brandslanger. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 7. januar 2021 17:00. 

 

 

 

 

Fra bestyrelsen skal lyde ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer! 


