SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr.8. D.6.9.2018
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Lildal
Ole Albertsen
Gitte Hvarregaard
Jan Berline
Jesper Bruun Nissen
Knud Andersen
Fraværende med afbud:
Godkendelse af referat nr. 7 D.9. August 2018.
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold:
Intet nyt siden sidst.

Siden sidst og klubbens drift:
Varmepumper til klubhus, bestyrelseslokale og udsigtsrum er nu ved at blive monteret
Der har været besøg af Colas D. 24/8-2018. De var på sejltur og budt på lidt godt til ganen efterfølgende og
det har været en stor succes, de var imponeret over vores hyggelige havn samt den gode stemning der
hersker i klubben.
El-sjakket har spurgt om det er muligt at få plads til de skabe hvor de har diverse reservedele til elvedligehold. Bestyrelsen ser på mulighed for en mere praktisk placering end den nuværende.

Nye Projekter:
Udsigtsrummet skal renoveres med efterisolering og opretning af døre samt gulv. Det forventes at blive
startet i år.
Der er undersøgt hvad det vil koste for alarm på juniorafdelingen, det vil koste ca. 6000 kr. for den optimale
løsning. Hvis bommen skal tilkobles samtidig vil prisen være ca 2000 kr. dyrere. Dette vil betyde at vi er
næsten nøglefri. Det er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen.

Økonomi:
Der er til følgebåden som er anskaffet her i sommer indkommet sponsorater fra foreløbig tre firmaer samt
fra kommunen, der er muligvis en sponsor mere på vej.
Vi har nu fået penge retur fra vandafgift af forbrug på bådebroerne. Fremover vil der kun blive betalt
vandafgift af det reelle forbrug i forbindelse med klubhus og ungdomsafdelingen.

Juniorafdelingen:
Der er kommet 2 nye medlemmer i juniorafdelingen, så nu er der 16 medlemmer.

Eventuelt:
Der ønskes åbnet for skure fra nummer 5 til udsigtsrum mandag 10/9-2018, kl. 17.00, for at der kan trækkes
ledninger til varmepumpe som skal monteres i udsigtsrum.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den. 11. 10. 2018.
Ref. Jan Berline

