SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr.7.D.10.10.2019
Til stede:
Keld Pedersen
Ole Albertsen
Jan Berline
Jesper Bruun Nissen
Ronnie W. Jensen
Jan Lildal
Fraværende med afbud:
Gitte Hvarregaard

Godkendelse af referat nr. 6 D. 12. September.
Referater blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold:
Vi havde i dag besøg af Pia Bach, hun har en Bavaria 30. Hun søger aktivt medlemskab, men blev gjort
bekendt med at nye medlemmer altid starter som passivt medlem. Derudover blev han gjort bekendt med de
øvrige forhold i klubben. Pia blev tilbudt passivt medlemskab.

Vi havde i dag Frode Larsen inde til et møde ved bestyrelsen omkring hans engagement i klubben.
Frode beklagede det manglende engagemant og undskyldte sig med at han var optaget af ombygning af
hjemmet. Der vil blive rettet op på Frodes deltagelse i mandagsarbejdet næste år.

Siden sidst og klubbens drift:
Hovedparten af vores tilrettelagte projekter er færdiggjort.
Parkeringspladsen vil blive færdiggjort lige så hurtigt at Kaj for tid til det.
Ovenlysvinduer i hal 1, vil blive repareret til foråret.
Hal 2 sætter man bare projektet i gang med udskiftning af ovenlys.

Soklerne til brolanding ved slæbested var ikke muligt at få færdiggjort på grund af højvande, så derfor er det
nødvendigt at starte næste års projekter lige så snart vejret tillader det. (Det vil sige før normalt opstart af
mandagsarbejdet)
Der er støbt under spor 3 og 4.
Der er med succes blevet drænet ved spor 4

Nye Projekter:
Der vil blive drænet ved spor 5 næste år.
Krøjgearet på mastekranen er i dårlig tilstand, det vil blive udskiftet snarest.

Økonomi:
Økonomien ser fin ud.

Juniorafdelingen:
Gæsterne fra Liftra havde en god oplevelse ved besøget i SHS, kvinderne hyggede sig med sejltur og
mændene morede sig med paddlebord og joller samt tur med sus ude i bølgerne, alt i alt en stor succes.
Juniorafdelingen har afholdt afslutning på seaport som sædvanligt, her deltog 25 glade børn og voksne.

Eventuelt:
Ingen bemærkninger.
Næste bestyrelsesmøde er D.21.11.2019

Ref. Jan Berline

