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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 7, afholdt torsdag den 24. september 2020, blev godkendt uden 

anmærkninger.   
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2. Medlemsforhold 

 

Vi modtager fortsat et stort antal ansøgninger om medlemskab og har valgt at kalde 3 ansøgere ind til 

samtale til næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen har desuden valgt at tilbyde Frank Sørensen, Kian Yun og Jan Hartvig aktivt medlemskab samt 

imødekomme Keld Christensens ansøgning om vinterplads til sin Joda 8100. 

  

3. Klubbens drift 

 

3.1 Corona/COVID-19 

 
Myndighedernes restriktioner, retningslinjer og anbefalinger ændres løbende, og det er uændret den 

enkeltes ansvar at holde sig orienteret herom og rette sig herefter - også når de opholder sig på havnen. 

 

3.2 Hunde skal føres i bånd  

Lov om hunde – populært kaldet ”Hundeloven” - er, på lige fod med øvrig dansk lovgivning, også gældende 

på Sundby-Hvorup Sejlklubs arealer. Dermed gælder det også, at hunde føres i bånd på havnen, jf. lovens 

§3 samt Aalborg Kommunes skærpede bestemmelser herom, vedtaget af byrådet den 14. februar 2011, i 

henhold til lovens §3a. 

Der henvises til Aalborg Kommunes bestemmelser, som er at finde på kommunes hjemmeside under 

afsnittet om ”Hundeskove – et godt tilbud til dig og din hund”, samt udskrift af beslutningsprotokollen for 

byrådsmødet den 14. februar 2011, som ligeledes er at finde på kommunes hjemmeside under ”Referater”. 

 

3.3 Beskæring af træ ved fiskernes plads 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på beskæring af det store træ ved fiskernes plads. Beskæring forventes 

gennemført inden årets udgang. 

 

3.4 Affaldspande 

Vi har gennem de seneste år modtaget flere anonyme donationer af diverse affaldsspande. Bestyrelsen 

vurderer, at vi for nuværende har rigeligt med både affaldsspande, og vi henstiller derfor til, at yderligere 

donationer sker til genbrugspladsen lidt længere nede ad gaden. 
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3.5 Traktoren 

Hydraulikken på traktoren kræver fornyet reparation. Bestyrelsen rækker ud til nogle af de medlemmer, 

der vurderes at have de fornødne kompetencer til at løse opgaven. 

 

3.6 Aalborg Portland 

Keld Pedersen har afholdt møde med Aalborg Portland vedrørende de støv- og askegener, vi fra tid til 

anden oplever. Resultatet er blevet, at Aalborg Portland er indstillet på at fastholde den ellers udløbne 

aftale om økonomisk støtte til uddybning af sejlrenden, som således forlænges i yderligere 3-5 år med et 

årligt støttebeløb på kr. 20.000. 

 

3.7 Opsigelse af abonnement på affaldscontainer 

Vores abonnement på den store affaldscontainer opsiges pr. 1. december 2020 for indeværende sæson. 

Oprydning i haller, skure m.v. bør derfor afsluttes inden denne dato. 

 

4. Projekter 

 

4.1 Nye flydebroer ved hovedsporet 

 

Begge de nye flydebroer ved hovedsporet er næsten færdige, og dermed nærmer projektet sig sin snarlige 

afslutning. 

 

5. Økonomi 

 

Klubbens økonomi er i rigtig god gænge. 

 

6. Juniorafdelingen 

 

Sæsonen blev afsluttet tirsdag den 6. oktober 2020 med vinterklargøring af joller og følgebåde m.v. Vi 

mangler fortsat at bringe den ene af følgebådene på land og vinterklargøre denne, hvilket sker, så snart 

arbejdet på de nye flydebroer ved hovedsporet er endeligt afsluttet. 

 

Vi har de seneste år samlet juniorafdelingen cirka én gang om måneden i vintersæsonen, men 

planlægningen for den kommende vintersæson er for nuværende sat i bero, henset til de aktuelt gældende 

restriktioner som følge af Corona/COVID-19. 
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7. Eventuelt 

 

Intet behandlet under dette punkt. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 26. november 2020 kl. 17:00. 


