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1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3, afholdt torsdag den 16. september 2021, blev godkendt uden 

anmærkninger.  
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2. Medlemsforhold 

Der har ikke været indkaldt ansøgere til samtale med henvisning til beslutningen om ikke at optage 

yderligere medlemmer for nuværende, det aktuelle antal aktive og passive medlemmer taget i betragtning. 

Såfremt medlemmer bliver kontaktet vedrørende medlemskab, skal der uændret henvises 

ansøgningsskema på SHS-hjemmeside, alternativt kan der rettes henvendelse til bådinspektør Flemming 

Gravesen. 

Vi har modtaget udmeldelse fra to passive medlemmer, herunder et med båd. 

 

3. Klubbens drift 

3.1 Møde med aktivitetsudvalget 

Medlemmerne af aktivitetsudvalget var indbudt til møde med bestyrelsen, og vi fik drøftet både aktuelle og 

kommende aktiviteter under aktivitetsudvalget, der omfatter: 

• Afriggerfest lørdag den 6. november 2021 (lukket for tilmelding) 

• Julebingo onsdag den 24. november 2021 

• Julefrokost lørdag den 27. november 2021 

• Nytårssild fredag den 31. december 2021 

• Standerhejsning (dato tilgår) 

• Sankt Hans fredag den 24. juni 2022. 

Det er aftalt med Ole Kertan, at han holder et antal fridage i bestræbelserne på at have næste års 

arrangementskalender klar inden generalforsamlingen, så bestyrelsen kan drøfte denne på førstkommende 

møde efter generalforsamlingen. 

Aktivitetsudvalget støttes af klubben med et fast årligt beløb på DKK 7.000,00, der typisk anvendes til musik 

til afriggerfest, samt DKK 100,00 per deltager i julefrokosten. Aktivitetsudvalgets øvrige aktiviteter 

selvfinansieres via deltagerbetaling, salg af drikkevarer m.v. til fester, hvorfor der opfordres til at støtte op 

herom. 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at nedenstående aktiviteter i klubregi ikke hører under 

aktivitetsudvalget: 

• Bespisning til mandagsarbejde 

• Kapsejlads/onsdagssejlads og efterfølgende bespisning 

• Eskadresejlads 

• Kreative Kvinder 

• Suppeaften/fredagsspisning 

 

 



Sundby-Hvorup Sejlklub 
 
Nr. Uttrup Lystbådehavn 
Sundsholmen 2B 
9400 Nørresundby 

Bestyrelsesmøde nr. 4 – torsdag den 21. oktober 2021 

 

 

3 
 

3.2 Udskiftning af toiletter 

Samtlige toiletter i både klubhuset og juniorhuset er udskiftet med nye, vandbesparende af slagsen. 

 

3.3 Anvendelse af vores fælles køkken i klubhuset 

Det skal endnu engang indskærpes, at opbevaring af mad- og drikkevarer i vores fælles køkken i klubhuset, 

herunder på hylder og i køleskab, kun må ske i umiddelbar forbindelse med madlavning/spisning i 

klubhuset, med mindre der er indgået anden aftale med bestyrelsen herom. Efterladte mad- og drikkevarer 

fjernes. 

Køleskabet er fortrinsvis forbeholdte gæstesejlere samt aktiviteter i klubregi, herunder bespisning til 

mandagsarbejde, bespisning i forbindelse med juniorsejlads, bespisning i forbindelse med 

kapsejlads/onsdagssejlads og aktiviteter under aktivitetsudvalget m.v. 

Medlemmer bedes opbevare egne mad- og drikkevarer på egen båd. 

 

3.3 Fryser i klubhuset 

Bestyrelsen har skønnet, at der ikke er noget reelt behov for en fryser i klubhuset, hvorfor denne fjernes. 

 

4. Projekter 

Arbejdet med etablering af ny hjemmesideløsning skrider planmæssigt frem. 

 

5. Økonomi 

Klubbens økonomi er fortsat i god gænge.  

 

6. Juniorafdelingen 

Sæsonen blev behørigt afsluttet med bowl og buffet på Aalborg Seaport tirsdag den 28. september 2021, 

hvor i alt 34 deltog. 

Juniorafdelingens materiel er vinterklargjort og pakket ned for vinteren. 

Program for vinterhalvåret udmeldes senest i løbet af uge 43. 

  

7. Eventuelt 

Der er indkommet diverse forslag fra medlemmer, disse undersøges nærmere og søges naturligvis løst. 
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8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 23. november 2021 kl. 17:00. 


