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Referat fra Sundby Hvorup Sejlklubs generalforsamling 2017 afholdt den 25.
februar i klubhuset.
Der mødte 52 stemmeberettigede og et mindre antal passive medlemmer op.
Formanden bød velkommen til generalforsamling 2017. Han udtrykte en glæde over det store
fremmøde. Desuden velkommen til nye medlemmer.
De fremmødte medlemmer ærede det afdøde medlem Tommy Jensen med et minuts stilhed. Æret
været hans minde.

Punkt 1 – valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Aage Mygind som dirigent og han blev valgt ved akklamation.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet.
De fremmødte på generalforsamlingen var enige i dette og generalforsamlingen kunne herefter
fortsætte.
Følgende blev udpeget som stemmetællere:
Gitte Olesen
Tonny Lind
Følgende blev udpeget til at gennemlæse og godkende referat fra generalforsamlingen:
Jørgen Westergren
Torsten N. Thomsen

Punkt 2 – Bestyrelsens og udvalgenes beretninger fra det
forløbne år.
Formand Kjeld Pedersen indtog talerstolen og kom med følgende beretning:
Formandens beretning 2017
Så har jeg æren og fornøjelsen af at byde jer velkommen til generalforsamlingen 2017.
Det er skønt at se så stor tilslutning og fremmøde.
En særlig velkomst skal lyde til vores 2 Æresmedlemmer Martin Dam og Bøgild Christensen, samt
vores nye medlemmer.
Vi ligger en rygepause ind ved 10,30 tiden, det er ca. 1,5 time uden smøger, det kan vel gå an ellers
må i sige til.
Jeg vil gerne om i vil slukke eller sætte mobilen på lydløs under generalforsamlingen. Tak

Side 2
Sundby Hvorup Sejlklub
Generalforsamling 25. februar 2017
Det så ellers ud til, det kun skulle være positive meldinger i år, men der indløb desværre en trist
melding om, at vores mangeårige medlem Tommy Jensen er død. Tommy og Else har i mange år
ydet en fantastisk indsats i ungdomsafdelingen. Tommy elskede at have med de unge mennesker
at gøre. Men helbredet ville desværre ikke mere, selv om han kæmpede tappert de sidste år for at
komme i havnen op til flere dage om ugen.
Endnu en gang vil jeg sige, at det er skønt at se så stort et fremmøde og interesse der udvises for
klubben.
Status for medlemmer er pt. Følgende:
Aktive med bådplads.
84
Aktive uden båd.
4
Passive.
30
Ungdomsmed.
14
Æredsmed.
2
Der har igen i år været en del udskiftninger, og der er kommet en del nye og yngre medlemmer til,
som vi vil byde særligt velkommen.
Vi vil gerne se at de nye medlemmer rejse sig op, når jeg efterfølgende nævner deres navne, hvis de
skulle være til stede her i dag.
Nye og ændrede medlemmer er flg.
Krestian Kaasing
passiv
Hans Bruun Nielsen
passiv
Peter Clemmen Madsen passiv
Brian Sonne Jensen
passiv
Søren Risager
passiv
Karl Krogh
passiv
Carsten Hjort Bjerre
passiv
Mogens Mayer
passiv
Overgået fra passiv til aktivt medlem er flg.:
Jon Miller
Martin Hedegård
Krestian Kaasing
Brian Sonne Jensen
Morten Dahl.
Frode Larsen. blev desværre ikke nævnt under beretningen, beklager og har
sagt undskyld til Frode.
Bestyrelsen har afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder, en del mindre møder, møder med Aalborg
Kommune, Portland, Aktivitetsudvalget, Husudvalget. Mødet og telefonsamtaler med Portland var
fordi Portland har fået ny miljø chef. Henriette Charlotte Nikolajsen, som ikke kunne forstå, hvor
for de fik en regning fra deres nabo SHS, for slåning af rende. Dette er efterfølgende blevet belyst.
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Vi mangler en underskrevet aftale, for den indgåede aftale for 2015 og 5 år frem. De har dog
betalt regningen for 2016.
Jeg tror ikke det bliver så let fremover, men de år der er gået godt , kan ikke tages fra os, men lad
os nu se om ikke det lykkes
Portland er af den opfattelse at man ikke støver, for der er gjort så mange tiltag for at undgå
dette, så de vil meget gerne høre så snart det skulle støve. Så kontakt mig så snart det evt. skulle
støve der ovre fra. Der skulle ikke have støvet efter 1.06.16, hvor Henriette har været miljøchef.
Dette ser også ud til at være tilfældet.
Møder med Kommunen har bla. været om Hærvejsstiens forflytning, samt møder om
tilskudsmuligheder og vild med vand m.m.
Vi har i år haft besøg af 483 gæstesejlere fordelt på 669 personer.
Heraf var 357 medlem af frihavnsordningen og 126 fuld betalende.
Dette er en stigning på ca. 5 % , selv om det har været en elendig sejlersæson vil mange nok syntes.
Klubbens drift.
Den daglige drift og vedligeholdelse af klubben kører upåklageligt, for ikke at sige virkelig godt. Er
der opstået akutte opgaver, bliver de løst meget hurtigt. Almindelige opgaver bliver løst løbende,
her tænker vi på:
Maling af bygninger, slåning af græs, vedligehold af graveværk, rambukke, traktor og alt andet
kørende og roterende materiel, indretning af smedecontainer, optagning af gl. pæle, slåning af nye
pæle, rep. af kæder, rep. af standermast og (udskiftning af bom for råd), samt lakering af mast op
til mange gange, da den nu var nede. Vi har fået sandblæst og malet graveværk og rambukke.
Over-et lyset er blevet udskiftet med solcelle lys. Der er monteret alarm for solceller på taget, hvis
de skulle falde ud af en eller anden grund.
I køkkenet har vi fået udskiftet køleskabet, til et mere el-venligt. Der er indkøbt et lille fryseskab
som står i opholdsrummet. Der har været en del chikane vedrørende det lille fryseskab. Hvis der er
nogle iblandt os som ikke syntes det skal stå der, bør de rette henvendelse til bestyrelsen, i stedet
for at trække stikket ud (op til flere gange), eller lige frem at klippe ledningen over og tage
stikket. Hvis de manglede et stik kunne de bare komme og spørge, for så har vi et som de måtte
få. Men vi kan slet ikke forestille os at det er nogle blandt medlemmerne, og bestyrelsen ser meget
alvorligt på sådan nogle julelege.
Ny-anlæg i klubben.
Der er brugt en del penge på nyanskaffelser i år. Jeg vil nævne flg.:
Anskaffelse af ny flydebro (dog lavet af medlemmerne) ca. 12 meter lang, montering af lys, el og
vand på broen. Indkøb af nye pæle, der har været en del arbejde for rambuk-holdet. Indkøb af
container for smedeværksted (samt indretning af do.) Indkøb af topkajakker i
ungdomsafdelingen. Indkøb af legepladsredskaber.

Side 4
Sundby Hvorup Sejlklub
Generalforsamling 25. februar 2017
Legeplads problemet har spøgt i flere år, da de gamle redskaber ikke var godkendte. Pludselig
fandt Jan en færdig legeplads på nettet, som vi bød på og blev ejer af. Pladsen blev hentet v/
Århus, kom hjem til SHS og blev eftergået og malet. Legeredskaberne er nu opstillet og udvidet
lidt. Der mangler bare noget faldgrus og godkendelse af pladsen.
Gruset ville have været lagt ud, hvis ikke det var fordi de kom med noget forkert grus første
gang. Beklager.
Legepladsen forventes færdig til foråret. En stor tak til alle hjælperne.
Det indkøbte hjertestarter skab er monteret i ydervæggen på højre side af fordøren.
Med alle de ting + flere som er nævnt her, er man ved at tabe pusten, for har vi godt nok alt dette i
år.
Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi der er så stort et fremmøde til løsning af opgaverne.
En stor tak skal lyde til alle medlemmerne.
Ungdomsafdelingen,
Vi har også vores ungdomsafdeling at være stolte af. Det er lykkedes for Jesper og hans team af
hjælpere at holde på de unge mennesker, så de i dag er 14 ungdomsmedlemmer.
Men dette orienterer Jesper selv om under Ungdomsafdelingen.
Tusinde tak til Ungdomsafdelingen.
Aktivitetsudvalget.
Bestyrelsen havde møde med aktivitetsudvalget d. 12.05.16 om økonomi, samt musik til afrigger
festen. Der blev talt om sponsorat til bådmesse i Fredericia. Det blev fremlagt at det gl. køleskab
skulle udskiftes, og udvalget blev pålagt at finde et nyt. Kogepladerne besluttede man at bruge lidt
endnu.
De økonomiske ramme fortsætter som tidligere.
En stor tak til aktivitetsudvalget for deres indsats.
Husudvalget
Der er ikke så meget at sige, for det kører som på skinner for udvalget. Der er altid så pænt og rent
i vores klubhus når man kommer her. Det eneste der er at sige, kan kun være at det er lidt træls
(på godt jysk)
At de mister en hjælper, men det finder de jo nok en løsning på.
Mange tak for den store indsats skal lyde til husudvalget.
Kapsejladsudvalget.
Vi takker for indsatsen hver onsdag, og en stor tak til pigerne for madlavning hver onsdag, det er
blevet til et tilløbsstykke.
Solfanger/strømforbrug.
Der hænges en graf af vores strømforbrug og solcelleproduktion op på opslagstavlen.
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Strømforbruget er steget til samme forbrug som 2014
Strategi udvalget vil komme med nye tiltag i 2017
Økonomi.
Vores økonomi er stadig sund, selv om vi kommer ud med et lille underskud på ca. 10.000,00 kr.,
men vi syntes også at vi har fået meget for pengene, men alt dette vil Gitte kom nærmere ind på.
Med disse ord var det bestyrelsens beretning, og med dette vil jeg sige tak.

Dirigenten fik herefter ordet som spurgte forsamlingen og der var kommentarer. Der var ingen
kommentarer til beretningen fra forsamlingen.
Det var nu de enkelte udvalgs tur til at komme med årets beretning. Dirigenten gav først ordet til
aktivitetsudvalget som fremlagde årets beretning ved Ole Kertan.

AKTIVITETSUDVALGETS BERETNING 2016

2016 blev skudt i gang med generalforsamlingen, som slog alle rekorder, alt var klaret på 2,5 time,
incl. pause, og så var der smørrebrød.
Allerede fredagen efter blev en gammel tradition genoplivet, godag og farvel festen, hvor afgående
og nyvalgte til bestyrelse og udvalg mødes over lidt mad, og udveksler erfaringer og mere eller
mindre pæne historier.
Så var der dømt forårsoprydning, aktivitetsudvalget glimrede ved sit fravær, vi var til vores årlige
julefrokost i sommerhuset. Det forlyder dog at alt forløb efter bogen, Rolf og Emil lavede mad, og
tusind tak for det, der ikke var et øje tørt, og vi har hørt at det fortsatte med grill om aftenen.
Så skulle standeren sættes, for den kommende sæson, formanden leverede talen, standeren blev sat,
og efterfølgende var der røde pølser med tilbehør i lokalerne. Aftenen bød på fest hvor ikke mindre
end 52 feststemte mennesker nød rigtig god mad. Stemningen var i top, og der blev danset lige til
natmaden blev serveret.
Det blev hurtigt Skt. Hans, helt frem til 1,5 time før startskuddet gik, fik vi de sidste tilmeldinger,
lidt slapt, mest fordi tilmeldings listen havde hængt på tavlen en god måned, nå pyt, vi endte op med
at være 111 mennesker i alle størrelser, som hyggede, spiste en masse dejligt tilbehør til den stegte
gris, vi fik kun positive tilbagemeldinger, så der er bestilt gris til 2017. Med store vanskeligheder
fik vi gang i bålet, formanden holdt tale, der var heldigvis blevet tørvejr, de traditionelle sange blev
sunget. Vi føler dog lige trang til at påpege, at arrangementet er udelukkende for medlemmer med
familie, og ikke også familiens venner og bekendte, vi skal jo først og fremmest tage hensyn til
medlemmer med familie, og så er der yderligere taget tiltag til at sidste tilmelding er 2 dage før
næste arrangement, uden mulighed for eftertilmeldinger, vi kan simpelthen ikke styre det, særligt
som vejret artede sig, med masser af regn.
Ovenpå sommerferien, var det tid til at komme i gang igen. Høj blå himmel, 19 grader og ingen
vind, var de svære betingelser for årets fisketur. 4 både bemandet med 18 personer i alle køn og
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størrelser, satte af sted for at prøve fiskelykken, efter mange timer på fjorden vendte bådene hjem
med fangsterne, Emil løb med præmien for flest fisk, 7 kutlinger og en krabbe, Trille Niels for den
største rundfisk, en søstjerne og noget ubestemmeligt. Alle havde en dejlig dag, også os som blev
hjemme i havnen og spiste frokost.
Så var der blevet tid til standerstrygning, efter et par afbud pga. sygdom, endte vi op med at være
45 fest glade mennesker til Afriggerfesten, alt var skarpladt, maden, gæsterne, blomsterne,
underholdning (som ærligt talt var skuffende) men det tager vi på vores kappe, og så var der
musikken, ikke en men 2 nye på posten, og de spillede bogstaveligt talt røven ud af bukserne på alle,
det var bare så godt, at vi har hyret dem igen til næste år, efter godt 12 timer i klubben, var vi i
udvalget godt trætte, og tog tilfredse hjem.
Så var det blevet bingotid, godt og vel 50 voksne og børn var samlet i lokalerne til spil om diverse
kødvarer og kinesisk lotteri, vanen tro var der enkelte som ikke holdt sig tilbage i hverken bingo
eller lotteri, aftenen blev afsluttet med gløgg og æbleskiver.
Årets julefrokost, hvor vi igen var et halvt hundrede stykker blev afviklet med rigtig god julemad,
mandelgaver og masser af hygge, øl og snaps.
Så blev det nytår, 47 medlemmer med familie valgte at bruge et par timer i klubben, til lidt sild og
andet god mad, alle var glade og tilfredse, vi skiltes med ønsket om et godt nytår.

På udvalgets vegne
Ole Kertan
Kommentarer til beretningen
Ingen kommentarer

Kapsejladsudvalget ved Jesper Jepsen.
Takkede for den gode tradition, fremmøde og gode kammeratskab.
Det var dog ønskværdigt med flere deltagere ved kapsejladserne.
Alle sejlbåde uanset størrelsen er velkomne.

Ungdomsudvalget ved Jesper Nissen
SHS.25/2-2017.
Beretning fra SHS Ungdomsafdeling generalforsamlingen 25. februar 2017
Tak til Tommy
Medlemmer 2016-2017
14 medlemmer pt.
Rekrutering via bestående sejlere og målrettede aktiviteter til skoler i nærområdet
Aktiviteter 2016
Klargøring af Gråtop i april - en håndfuld unge hjalp med rengøring og bundsmøring
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Lørdagssejlads til havnebadet i juni - Gråtop og de store joller seljede til Aalborg,
hvor vi mødtes med forældre og spiste frokost sammen.
Bowlingaften i september –
20 sejlere og voksne hyggede med bowling og den verdens berømte buffet - tak til onsdagsklubben til sponsoratet!

Svømmehalstur i januar –
12 sejlere og 12 voksne hyggede først med pizza spisning i klubhus og derefter kæntringsøvelser og leg
og kage spisning i Vadum svømmehal.
Indkøb af "sit on top kajakker" har været stor succes - giver fleksibilitet og tryghed for ny helt nye sejelere
Vi glæder os til 2017 som tegner til endnu et fantastisk sæson i SHS Ungdomsafdeling
Tak til alle voksne hjælpere og også forældre for stor opbakning - er afgørende for
en succesfuld ungdomsafdeling! Speciel tak til ungdoms trænerne Nikolaj og Markus!

Venlig hilsen
Jesper Bruun Nissen

Husudvalget ved Jens Hilfling
Der er ikke meget at berette fra udvalget. Vi er stadig 7 mand til at klare rengøringen. I en periode
har vi kun været 6 mand, men vi klarer det jo, og det kører stadig godt.
En stor tak til Britta og Herdis for hovedrengøring i køkkenet. Vi håber i vil tage det igen i år.
Vi vil også sige tak til alle pigerne der sidste forår mødte op og gav toiletterne og gangen en
ordentlig omgang.
Vi håber Marion stadig vil se efter om mandagen som hun plejer.

Legepladsudvalget
Nedlagt da der er etableret ny legeplads.

Strategiudvalget
Rolf J Frank fortalte kort at de havde arbejdet for hurtigt, da femårsplanen var gennemført på kun
to år. De havde en plan om at fortsætte det gode arbejde med visionerne.
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Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskabet
Kasseren fremlagde regnskabet, og årets resultat excl. haller blev et underskud på 21018,00 kr.,
hvilket er mindre end budgetteret. Dette skyldes en kombination af flere ting.

-

Da vi har haft tilgang og afgang af aktive medlemmer har indtægterne vedr. facilitetsindskud været
større end forventet. I alt godt 26.000 og indtægten fra gæstesejlere har være på godt 28.000.

-

Tilbagebetaling vedr. tilskuddet fra Aalborg Kommune for 2015 blev større end budgetteret.
Der er tilbagebetalt godt 33.000 kr. mod budgetteret 22.400.
Der har været brugt tæt på 200.000 kr på nyanlæg, istandsættelser m.m. i løbet af 2016. Det
er ud over de konkrete projekter bla. forskellige el-installationer for bedre styring af vores
elforbrug, igangsætning af nye el-installationer på broer, udskiftning af pæle m.m.
Som et konkret projekt er legepladsen kommet med, uden at have været konkret på
budgettet. Der var i forvejen besluttet i bestyrelsen, at man ud af den løbende
vedligeholdelse kunne reservere omkring 30.000 til legepladsudvalget til opgaven.

-

-

Der var ingen nævneværdige kommentarer og fremlæggelsen blev godkendt ved applaus

Punkt 4 - indkomne forslag
Dirigenten tog herefter hul på de fremkomne forslag

Forslag 1:
Foreslået af bestyrelsen
Forslag til ændring af paragraf 2.9. i havne og ordensreglement for Nørre Uttrup Lystbådehavn.
Ændring er skrevet med rød skrift.
2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og fendere, der er
afpasset efter fartøjet størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.
Der må kun anvendes godkendte skamler og ledninger.
Alle fartøjer undtagen gæstesejlere, der tilkobler landstrøm, skal have en af klubben udleveret
mærket og nummereret El-måler monteret på båden således, at den er synlig fra broen eller fra land.
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Dette er også gældende ved brug af strøm i forbindelse med reparation/klargøring af båden på
land/haller.
Eksterne ladere skal også tilsluttes målere, dog må disse ladere ikke være tilsluttet strøm uden
opsyn.
Forbrug af EL afregnes med klubben til markedspris med et fradrag af et gratisforbrug på 25
KWH/år.
Måleren skal aflæses ved årsskiftet og aflæsningen skal meddeles kassereren skriftligt snarest
herefter.
Ved overtrædelse af denne regel betales for et af bestyrelsen skønnet forbrug.
Ordningen træder i kraft snarest efter generalforsamlingen 2017.
Jesper orienterede om forslaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2
Forslag fra bestyrelsen.
Nyt adgangssystem til klubhus.
Der foreslås et adgangssystem der er styret centralt så der er bedre styr på hvem der har adgang til
de forskellige områder.
Som de er nu er der ikke styr på hvem der har hvilke nøgler, hvorimod med det nye system kan man
ændre adgang/tilladelse ved at ændre kode på den udleverede brik.
Samtidig kan men styre hvornår klubhuset vil blive åbnet/låst uafhængig af nøgler.
Dette vil være en fordel især i sommerhalvåret hvis der er behov for at åbne, kan dette gøres ved
(fjernstyring)
Prisen vil være 20 000,00 kr., samtidig vil der være en besparelse på ca. 12 000,00 kr. om året ved
ophævelse af abonnement på eksisterende alarmsystem.
Jan Lildal orienterede om forslaget.
Der blev spurgt om ”gamle” nøgler, de skal stadig bruges i andre områder.
Der blev spurgt hvad med gæstesejlere. De vil have samme muligheder som altid, da de jo ikke har
nøgler som vi andre.
Der blev spurgt om der havde været problemer med klubhuset med det nuværende system. Det har
der, da der gentagne gange ikke har været lukket og låst ved terrassedøren med følgende alarm.
Der blev spurgt om ikke det var nok med en kode. Dette mener bestyrelsen ikke, da alle vil kunne få
denne kode, samtidig vil man ikke kunne styre åbning og lukning af klubhus ved fjernbetjening.
Der vil blive et depositum på 25 kr. pr. brik og men vil kunne få flere brikker hvis dette måtte
ønskes.
Forslaget enstemmigt vedtaget

Forslag 3
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Formanden og Næstformanden orienterede om forslaget

Der blev spurgt om hvis der kom en stor bådtransport, hvad så? Dette mente man ikke blev et
problem.
Så blev det foreslået at pakering uden for bum skulle markeres til gæster.
Der blev foreslået at bummen forblev hvor den var, da vi skal passe på med at lukke os for meget
ind, og tage hensyn til den offentlige fri ret, og ikke skabe for mange ulemper for os selv.
Der blev diskuteret meget frem og tilbage med fordele og ulemper samt at der skulle anskaffes nyt
vidioovervågning
Forslaget sat til afstemning.
19 Stemte for
Forslag nedstemt

Forslag 4

25 Stemte imod

8 Stemte blank
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Man mente det er en god ide at lave i forbindelse med løbende vedligehold.
Forslag sat til afstemning.
Forslaget enstemmigt vedtaget

Forslag 5
Omhandlende ændring af hærvejsruten ind på SHS-område.
Keld beskrev hvad forslaget i sin helhed går ud på.
Herefter kom der følgende kommentarer og spørgsmål.
Man skal være varsomme med hvem der får retten til vores område
Man skal være åbne for kommunens forslag, men noget for noget, evt parkering på hjørnet
Pas på hvad det offentlige kan finde på efterfølgende. Kunne der blive åbnet for biler??
Det er en stor fyldplads så der bliver nok ikke bygget, vi afgiver ikke ejendomsret
Er der ikke spærret af for gennemgående trafik
Ejendomsret, kommunen har det med at snuppe hele armen, men vi har selv tænkt på at bygge hen
langs vandet, visionen er at der muligvis kunne opstilles en shelter og der kan vi få problemer.
Lad ikke fantasien løbe af med os. Vejen er vores, så lad dem lave på jernbanen i stedet for
Kan kommunen vinde hævd på området
Er cyklister værre end søspejderne overnatter
Cyklisterne er her alligevel, lad os få et godt samarbejde med kommunen
Der er ikke noget galt med dette, men er det en ulempe i forhold til vores egne planer. Kan man
tilbagekalde
Hærvejen bliver mere kendt, har noget imod hvis vores faciliteter bliver misbrug
Kan der laves betingelser om vedligehold af vej evt. hegn for privat område
Kunne ønske hele lokalplanen som synliggørelse for udgangspunkt for beslutning
Synes ikke det er vores opgave at ligge grund til hærvejsruten.
Den gamle sti ligger på offentligt område.
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Herefter går forslaget går til afstemning.
28 stemmer nej, 6 stemmer for
Forslag nedstemt

Punkt 6- Forslag til budget
Budgettet for 2017 ligner budgettet for 2016, da der ikke forventes større ændringer i udgifter. De
forslag, som er besluttet på generalforsamlingen forventes, at kunne afholdes inden for budgettet.
Der er budgetteret med et mindre overskud på ca. 23.000, som udligner underskuddet i 2016.
Medlemmerne anmodes om, at fremsende forsikringsnumre ved Codan til kasseren snarest, så det
sikres, at betalingerne/opgørelsen heraf bliver korrekt. Listen vil blive ophængt i klubhuset i god tid
inden betalingsfrist, som er umiddelbart inden påsken 2017.
Budgettet blev godkendt

Punkt7 – valg af formand på ulige årstal.
Keld Pedersen på valg.
Keld blev genvalgt.

Punkt 8 – valg af kasserer på lige årstal.
Punkt 9 - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Knud Andersen blev genvalgt
Ole Albertsen blev genvalgt
Jan Berline blev genvalgt
Aage Mygind blev valgt til første suppleant
Torsten N. Thomsen blev valgt til anden suppleant

Punkt 10 - Valg af revisor
Mette Steenberg Glyø blev foreslået.
Dette blev godkendt ved applaus
.
Revisor suppleant:
Andreas Bech Jensen – Ønskede genvalg, hvis der ikke var andre.
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Dette blev godkendt ved applaus

Punkt 11 – valg af udvalg
Aktivitetsudvalg.
Alle ønskede genvalg
Dette blev godkendt ved applaus
Kapsejlads.
Jesper udtræder
Tommy M. Pedersen udtræder men bliver som suppleant
Finn Christensen
Lars Kastrup
Dette blev godkendt ved applaus
Ungdomsudvalget
Jesper Nissen fortsætter.
Dette blev godkendt ved applaus
Husudvalget
Alle ønsker genvalg
Dette blev godkendt ved applaus

Punkt 12 – Eventuelt
Jan Lildal: Vi har fået sponsorer til legepladsen, disse sponsorer vil gerne have omtale og det er
følgende sponsorer:
Svømmeland
Liljes Hudpleje
Nordjyske Bank
Sund Aftryk

Der blev spurgt til om er der tjek på om alle har en ansvarsforsikring, dette kunne kassereren
bekræfte.
Der blev foreslået at der bliver oprettet mobilpay. Dette kan være problematisk da det er svært at
føre regnskab. Gitte vil mangle mange oplysninger hvis det er på mobilpay.
Der hvor man bruger mobilpay for gæstesejlere er det et spørgsmål om at udfylde kuverten med de
oplysninger som skal bruges.
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Bestyrelsen vurderer når året er omme om det er en mulighed vi vil benytte os af.
Der blev spurgt til om der moms på et sponsorrat? Det afklares inden næste opkrævning til vores
sponsorer.
Tilmeldingssedler kunne måske laves på hjemmesiden? Det er ikke muligt p. t.
Ole Kertan: Ros til bestyrelsen, tak for det gode arbejde.
Hans: Er der planer om at der bliver fældet træer så vi får parkeringspladser i skyggen om
sommeren.
Der blev gjort opmærksom på at parkering foregår på de nederste parkeringspladser når man er ude
og sejle.
Fældning af træer vil indgå i det løbende vedligehold af sejlklubbens område.
Knud gjorde opmærksom på at man kan se på den opsatte tavle hvad man er sat på til
mandagsarbejde. Der vil muligvis ske ændringer når sæsonen starter.
På den nederste tavle vil det fremgå hvem der deltager i de større projekter.
________________________________________________________________________________
Formanden takkede til slut dirigenten for det flotte arbejde.
Herefter takkede han for genvalget.
Til sidst bad formanden alle om at rejse sig og råbe et længe leve for SHS.

Sundby Hvorup Sejlklub den 15. marts 2017
Referatet er sammen med sekretær og dirigent gennemgået og godkendt af de på
generalforsamlingen udpegede medlemmer: Jørgen Westergren og Torsten N. Thomsen

