
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr.11. D.6.12.2018 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

Ole Albertsen 

Gitte Hvarregaard 

 Jan Berline 

 Knud Andersen 

 Jesper Bruun Nissen 

 Jan Lildal 

 

Fraværende med afbud: 

 

Godkendelse af referat nr. 10 D.8. November 2018. 

 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold: 
 

Vi har i dag haft besøg af Jette Larsen, som søger passivt medlemskab. Jette overtager sin fars, Mogens 

Larsens båd. Jette har to / tre børn, som eventuelt vil være med i juniorafdelingen fra foråret. Jette er tilbudt 

passivt medlemskab. 

 

 
 

Vi har også haft besøg af Kjeld Christensen, som har søgt medlemskab. Kjeld har en Saga 27. Han blev 

tilbudt passivt medlemskab. 

 

 
 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Iflg. Kaj Frandsen er bådvognen nu solgt til et andet medlem i klubben og der afregnes endeligt med Kaj. 

 

Per Hansen har lavet en ny opgørelse vedr. strømforbruget. Opgørelsen er sendt til kommunen, som synes, at 

det ser fint ud i forhold til, at der både er produceret mere el fra solcellerne og at vi tilsyneladende også selv 



har brugt mere af den egenproducerede el. Det ser også ud til, at varmepumperne har en ret stor positiv 

effekt. Vi kender ikke december endnu, men det tyder på, at de virker efter hensigten. 

 

Vi afventer en kreditnota fra Aalborg Renovation vedr. for meget opkrævet. Aalborg Renovation har 

skrevet, at de fremsender refusion. 

 

Vi arbejder på, at få et møde med Aalborg Portland som gode naboer. 

 

Nye Projekter: 
 

Alarm på juniorhuset er tæt på, at være færdigmonteret. 

 

Materialer til isolering af observationsrummet er indkøbt og projektet sættes i gang, når der kan samles et 

hold. 

 

Økonomi: 
 

Økonomien ser fornuftig ud som beskrevet i sidste referat. 

 

Tilskud fra kommunen vedr. varmepumperne og isolering af observationsrum søges hjem inden nytår. 

 

Juniorafdelingen:  
 

Der er arrangeret julefrokost for juniorer og deres familier på tirsdag og den fredag 11. januar mødes 

juniorerne i Vadum Svømmehal og tirsdag, den 12. marts er der vinterhyggeaften. 

 

Sæsonstart er den 23. april 2019. 

 

Vi har fået endnu en sponsor på følgebåden. Det er vores naboer Colas, som har valgt, at støtte os den 4. 

sponsor på båden. 

 

Eventuelt: 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 10. 1. 2019.  

 

Ref. Jan Berline/Gitte Hvarregaard 

 


