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Formalia 

 

Fremmødt: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

 Jesper Bruun Nissen 

 Gitte Hvarregaard 

 Aage Mygind 

 Henrik Hansen 

 Ole Albertsen 

 

Fraværende med afbud: 

 - 

 

 

Referent: 

 Jesper Nissen 

 

Ordinært bestyrelsesmøde – som dog blev afholdt privat.  
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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 10, afholdt torsdag den 23. februar 2021, blev godkendt uden 

anmærkninger.   

 

2. Medlemsforhold 

 

Følgende har søgt om bådplads/medlemskab i vores klub: 

• Kathrine Plath, Aalborg, søger plads til sin 20 fods sejlbåd 

• Trine Hartman, Nr. Sundby, søger plads til endnu ikke anskaffet sejlbåd 

• Amon Vestergaard, Hjørring, søger plads til sin Danboat 24 

• Nickolaj Elkjær Back, Vodskov, søger plads til sin motorbåd på 7m 

Alle har fået samme svar; at vi grundet Covid-19 situationen ikke kan indkalde til møder om eventuel 

bådplads lige nu – og at de vil blive kontaktet så snart vi kan/må afholde møder igen og har overblik over 

klubbens ledige pladser. Vi har pt. ikke plads til dem alle, men meget kan jo ske den næste måned. 

Svend Søndergaard har tidligere været til samtale og er tilbudt passivt medlemskab. 

Mogens Pedersen og Per Rubien er tilbudt aktivt medlemskab. 

 

3. Klubbens drift 

 

Søsætningen 

Spillet er klar til søsætning. Anduvningsbøjen er sat. Kloakken i hovedsporet er spulet så der nu er godt 

gennemløb. 9’eren er kontaktet og han vil gå i gang med at rense op før påske. 

 

Mastekranen 

Er skilt ad med henblik på reparation af det elektriske 

 

Traktor 
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Er repareret og klar til sæsonen 

 

 

 

Corona/COVID-19 

 

Covid19 situationen; vi henviser som tidligere til myndighedernes anvisninger. Vi vil også som tidligere 

anbefale at man læser Dansk Sejlunions og FLIDs aktuelle fortolkninger og anbefalinger for situationen i 

sejlklubberne. De fleste restriktioner som berører os fortsætter desværre en tid endnu.  Der vil være 

adgang til toiletter i såvel klubhus som juniorhus - de rengøres flere gange om ugen.  

   

4. Projekter 

 

Ingen nye projekter på bedding den næste måned ud over almindeligt vedligehold.  

 

5. Økonomi 

 

Klubbens økonomi er i god gænge. Regnskabet er lavet, men endnu ikke revideret grundet covid-19 

situationen. Det vil det blive så snart det er muligt og herefter tilsendt alle medlemmer. 

 

Husk betaling af kontingent senest 31/3-21 – se klubbens hjemmeside eller opslagstavlen i klubben for 

instrukser. 

 

6. Juniorafdelingen 

 

Der bliver fastsat opstartsdato snarest - sandsynligvis 20/4 da seneste lempelse af restriktioner tillader 

opstart. 
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7. Eventuelt 

 

Ole Albertsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen idet han har et par store private projekter han 

skal i gang med her i foråret og dermed ikke kan finde tiden til også at være bådinspektør. 

Bådinspektør rollen varetages af Jan og Kjeld indtil generalforsamlingen. Al kontakt vedrørende 

bådpladser skal derfor rettes til dem fra i dag.  

 

Øvrige aktiviteter i klubben er fortsat sat på pause.  

 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 22. april 2021 kl. 17:00. 


