
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 6 den22.09.2016. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Lildal 

Ole Albertsen 

Gitte Hvarregaard 

Jesper Bruun Nissen 

 Knud Andersen 

 Jan Berline 

 

  

Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr. 5. 11. august 2016 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
 

I dag havde vi besøg af Karl Krogh, Karl ønsker aktivt medlemskab. Karl har en jolle Terhi 405. Karl blev 

tilbudt passivt medlemskab. 

 
 

Siden sidst og klubbens drift: 
 

Opgaven med at fjerne den pæl som Bent Pedersen, Tikito, ønskede fjernet er nu løst, samtidig blev der 

flyttet to pæle ved Marion, Fru Ekstrand, så pladsen passer til båden. 

 

Den lille fryser der var ønske om at anskaffe er nu indkøbt. 

 

Der har været ønske om sandblæsning af smedecontaineren, der blev besluttet at det ikke er nødvendigt, men 

man kan slibe den med roterende stålbørste, derefter males den. 

 

Der har været ønske om indkøb af nye koste til indsejling, her blev det besluttet at genbruge de koste vi har.  

 

Nye Projekter 
 

Tiden er desværre løbet fra os omkring projekt terrasse, dog er tegninger klar og dette projekt vil blive 

genoptaget til foråret. 

 

Legepladsen vil vi gerne hvis der er nogen som vil være med til at få lavet færdig her i efteråret således at 

den vil være helt klar og godkendt til sæsonstart 2017. Knud hører gerne fra de som vil være med. 



Der er lavet tegninger til porte i jolleskur ved ungdomshuset, materialer fremskaffes hurtigst mulig. 

 

Økonomi: 
 

Vi har solgt vores opsamlingstank, den indbragte 5000,00 kr. 

 

Juniorafdelingen  
 

Der er p.t. 11 aktive medlemmer i ungdomsafdelingen. 

Der holdes afslutning for ungdomsafdelingen tirsdag D.27/9 med bowling. 

Der ønskes tre nye bådvogne til ungdomsafdelingen, Jesper søger midler ved flere fonde. 

 

Eventuelt 
 

Der har været rettet henvendelse til Air Truck Sea omkring benyttelse af vores område ved indkørslen til 

klubben, dette område har været flittigt benyttet som toilet af de chauffører som holder her i weekenderne. 

Dette forhold har Air Truck Sea lovet af få stoppet. 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 03.11.2016 

 

 

Ref. Jan Berline 

 


