SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr.1. D.21.3.2019
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Lildal
Gitte Hvarregaard
Ole Albertsen
Jan Berline
Ronnie W. Jensen
Jesper Bruun Nissen
Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 13 D.7. Februar samt godkendelse af konstituerende møde 2/3-2019.
Referater blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold:
Vi havde i dag besøg af Jens og Ellen Christensen. De har en Coronet Elvstrøm 38. De ønsker medlemskab i
SHS. De blev orienteret om klubbens drift og aktiviteter. De har ved tidligere lejlighed været i SHS som
gæstesejlere, så de er godt bekendt med klubbens område. De bliver tilbudt passivt medlemskab.

Kaj Sørensen og Johnni Sahlmann Pedersen bliver tilbudt aktivt medlemskab.

Siden sidst og klubbens drift:
Der bliver lavet grøft for afledning af vand bag traktorgarage og lavet dræn ved spor 5 i nærmeste fremtid.
Miljøskur bliver ryddet for affald som ikke hører hjemme i et miljøskur. (Støvsuger, rystepudser og
lignende)
Der henstilles til ikke at overfylde tønder til spildeolie.
De nye varmepumper virker efter hensigten, de giver god varme og sparer på energi forbruget.
Pæleholdet har et ønske om at få et ekkolod. Det får de bevilget.

Nye Projekter:
Der er foretaget de første indkøb af materialer til fremstilling af flydebroer ved hovedsporets ophalersted.
Projektet vil blive opstartet snarest.
Flytning af adgangsbom opstartes samtidig med at der bliver gravet grøft bag traktorgarage.

Økonomi:
Vi har nu modtaget penge fra Portland til hjælp med uddybning af renden i 2018.
Kassereren henstiller til at der bliver oplyst på kvitteringer hvad udgiften er brugt til samtidig med der
oplyses navn og kontonummer.
Husk at sidste frist for indbetaling af kontingent er D. 16.4.2019, da kontingentet skal være til rådighed på
klubbens konto inden Skærtorsdag D. 18.4.2019

Juniorafdelingen:
Juniorafdelingen har holdt teoriaften med god tilslutning og afslutning med stor McDonald meny.
Storsponsor Nykredit kommer på besøg 6/6-2019 kl.17.00, her har vi brug for frivillige til at sejle en tur ind
til Aalborg med gæsterne. Henvendelse til Jesper hvis man vil sejle en tur med gæsterne.

Eventuelt:
Ingen bemærkninger
Næste bestyrelsemøde er D.25.04.2019

Ref. Jan Berline

