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1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1, afholdt torsdag den 24. juni 2021, blev godkendt uden anmærkninger.  

 

2. Medlemsforhold 

2.1 Nye medlemmer 

• Thomas Magnussen, uden båd 

• Henrik Kaltoft, motorbåd 

• Martin Mygdal, speed/motorbåd 

• Mads Vinding Kjeldsen, sejlbåd 
 
 
Herfra SHS skal lyde et velkommen i klubben til jer og jeres familier. 
 
 

Det er besluttet IKKE at tage flere ansøgere ind for nuværende, da vi fortsat også skal have plads til vores 
gæstesejlere. 

 
 

3. Klubbens drift 

3.1 Daglig drift 

Landgangsbro ved bro 1 er forankret igen, der skal overvejes anden og fremtidssikret mulighed da den 
fortsat driller en anelse.  

Der skal udskiftes 2 stk. pontoner på bro 1, idet de står for lavt. Søren står for dette. 

Der skal skiftes en del brædder på broerne, og tæreklodser til området ved mastekranen er hjemkommet, 
dette arbejde iværksættes snarligt. 

Vores grønne arealer er fortsat fine, men den sidste tids regn har hjulpet ukrudtet godt på vej igen. Dette 

klarer det grønne hold som sædvane rigtig fint.       

Toiletter i klubhus og i juniorafdeling udskiftes snarest til en ny og mere vandbesparende model. 
 
Forsikringsselskabet Thisted har meddelt, at hal 1 fremover kun er branddækket. Således er eksempelvis 
haglskader og lignende ikke længere meddækket grundet tagets beskaffenhed. Dette drøftes med 
respektive halformænd m.v.  
 
Husk at, at frist for oprydning bag hal 2 og for joller, gummibåde, gamle trailere m.v. er den 1. september - 
alle efterladenskaber vil herefter blive fjernet. 
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3.2 Parkering (igen-igen) 

Det skal endnu engang indskærpes, at parkering ikke må ske langs vejen, i slæbestedet eller på pladsen ved 

mastekranen. Der henstilles endnu engang til, at parkering sker på de dertil indrettede parkeringspladser. 

 

3.3 Corona/COVID-19 

Vi henviser fortsat til de gældende og nu lempede restriktioner. Disse indebærer blandt andet at vise 
hensyn i klubhus og på terrassen og at udvise sund fornuft og respekt. Selvom regler er lempet betragteligt, 
vil vi meget gerne undgå at skulle tilbage til forårets restriktioner. 

 

3.4 Bådpladser 

Der henstilles til, at klubbens medlemmer anvender deres anviste bådplads, således at der ikke spærres for 
gæstesejlere på ydersider af ophalersted og ved kajen ved mastekranen. Der henstilles ligeledes til, at der 
ikke må fortøjes i ophalerstedet, da medlemmer skal have mulighed for at få båden på land i en evt. 
nødsituation 

 

4. Projekter 

Etablering af ny internetportal og ny hjemmeside er igangsat, herunder revidering af eksempelvis 

medlemslister, oversigt med mål på bådpladserne samt opdatering af øvrigt informationsmateriale. Det 

forventes, at vi er klar til at gå online med den nye løsning senest til afriggerfesten – og - med lidt god vilje -

måske lidt før. 

Der kigges fortsat på varmepumpe, isolering mv. til toiletter i juniorhuset. 

Der skal kystsikres yderligere på ”Nokken”. Bestyrelsen undersøger muligheden for levering af 2 læs 

kampesten, hvorefter arbejdet med yderligere kystsikring igangsættes. 

 

5. Økonomi 

Klubbens økonomi er fortsat i god gænge.  

 

6. Juniorafdelingen 

Efterårssæsonen er fløjtet i gang. Vi har henover sommerferien måttet sige farvel til Christopher, der er 

startet på Efterskole, men har derimod kunnet byde velkommen til top nye sejlere: Maja og Liva. 

Juniorafdelingen planlægger i år lave arrangementer cirka hver 14. dag henover vintersæson. Nærmere info 

følger inden afslutningen på efterårssæsonen. 
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7. Eventuelt 

Sponsor- og støtteudvalg 

Det påtænkes at oprette et sponsor-/støtteudvalg, dels til at vedligeholde vores loyale og faste sponsorer, 

dels til at kigge ind i diverse tilskuds- og støttemuligheder. Dette for at skabe et bedre overblik over vores 

muligheder, men idet det skønnes at være en omfangsrig opgave, kræver det mere end bare én person at 

varetage opgaven. Til info har bestyrelsen modtaget information Nordea-fonden, og har også taget 

indledende kontakt hertil med henblik på ansøgning om støttemidler. 

 

Forslag til bestyrelsen 

Vi i bestyrelsen modtaget et par forslag uden navn på afsender. Forslag uden afsender vil ikke blive 

behandlet, så husk at påføre navn ved indsendelse af forslag til bestyrelsen. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 16. september 2021 kl. 17:00. 


