SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr.2. D.22.3.2018
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Lildal
Ole Albertsen
Gitte Hvarregaard
Jesper Bruun Nissen
Knud Andersen
Jan Berline
Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 1 D.3. marts 2018.
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold:
Vi havde i dag besøg af Helle og Kaj Sørensen. De har en motorbåd, en Nimbus 310, og ønsker aktivt
medlemskab.
De blev orienteret omkring klubbens drift og tilbudt passivt medlemskab.

Der er besluttet at ekskludere et aktivt medlem af SHS, som gentagne gange ikke har reageret på
bestyrelsens henvendelser omkring fremmøde. Reglerne i vedtægterne bliver fulgt nøje.

Siden sidst og klubbens drift:
Formanden har siden sidst været til møde ved ordensmagten Englands udmeldelse af EU.
Der blev orienteret om gæster fra et ikke EU-land skal aflevere en fortegnelse over skibets
besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer indeholdende oplysninger om fulde navn, fødselsdato og
nationalitet.
Det er fra energikonsulenten givet besked på at der ikke vil blive tale om fjernvarme til SHS.
Der vil være for lille forbrug i forhold til etablering af stikledning fra fjernvarmen.
Der skal laves et hold til fornyelse/udskiftning af kæder på bådebroerne, dette bliver foranstaltet af
pladsformanden når isen er væk.

Broer vil blive efterset og repareret, pæle vil blive udskiftet hvor det er nødvendigt.

Nye Projekter:
Alarmsystemet vil blive koblet til varmestyringen, således at varmen vil blive sænket automatisk når
alarmen bliver slået til.
Der vil blive lavet oplæg til optimering af observationsrummet omkring varme og isolering.

Økonomi:
Husk sidste frist til kontingent-betaling er onsdag D.28 marts.
Der vil blive indført mobilpay til vores gæstesejlere til kommende sæson.
Der vil blive set på om der kan spares på rengøringsartikler ved at skifte leverandør.

Juniorafdelingen:
Juniorerne er så småt startet op med en tur i svømmehallen og er ved at være klar til sæsonstart 17/4.

Eventuelt:
Der skal fremover ved arrangementer i klubhuset købes drikkevarer i klubben, da øl-automaten ellers bliver
fjernet da den giver underskud.
Husk at sende rettelse omkring mail-adresse og telefonnumre til bestyrelsen.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 19. 4. 2018.
Ref. Jan Berline

