
Sundby-Hvorup Sejlklub

Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2B
9400 Nørresundby

Bestyrelsesmøde nr. 3 - den 16/3 - 2023.

Formalia

Fremmødt:

Jan Lildal

Lars Winther Even

Rasmus Glyø

Flemming Graversen

Søren Risager

Linda Bruun

Fraværende med afbud:

Claus Ejlersen

Referent:

Rasmus Glyø

Ordinært bestyrelsesmøde.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. Medlemsforhold

3. Klubbens drift

4. Projekter

5. Økonomi

6. Juniorafdelingen

7. Eventuelt

1. Godkendelse af referat

- Referat af bestyrelsesmøde nr. 2  , afholdt den 2/2, blev godkendt uden anmærkninger.
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Sundby-Hvorup Sejlklub

Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2B
9400 Nørresundby

2. Medlemsforhold

- Intet nyt.

  

3. Klubbens drift

- Der er endnu engang sendt mail til kommunen vedr. den planlagte sti gennem sejlklubben.

Der er ligeledes rettet henvendelse til sekretariatet for Hærvejsstien.

- Bestyrelsen har besluttet at slæbestedet for trailerbåde kan benyttes efter aftale med

bestyrelsen.

4. Projekter

- Renovering af broer.

- Bestyrelsen tager kontakt til NBC Marine, ift. bedst mulige løsning af renovering af vores

broer og særligt flydebro ved slæbested.

     
5. Økonomi

- Klubbens økonomi er fortsat i god gænge. Vi har modtaget det totale udestående fra Aalborg

Portland og kontrakt er kommet tilbage i underskrevet stand.

- Der er udsendt påmindelse ift betaling til kontingent til alle medlemmer på mail. Sidste frist for

betaling er d. 15/4 2023. Takster kan ses på hjemmesiden.

6. Juniorafdelingen

- d. 14/3 afholdte juniorafd. teoriaften. Vi øvede knob og lavede quiz med sejl relaterede spørgsmål,

som børnene selv udfærdigede. Vi afsluttede med fællesspisning. En god aften.

- d. 25/4 har vi forårsklargøring og sejler efterfølgende hver tirsdag frem til skolernes sommerferie.

- Tidligere juniorsejler Christoffer Krogh-Larsen, Steven Krogh-Larsens søn vil gerne fungere som

hjælpetræner. Han har i den forbindelse efterspurgt at komme på instruktørkursus 1 gennem dansk

sejlunion. Dette bevilger bestyrelsen.

7. Eventuelt

-

8. Næste bestyrelsesmøde

- Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 5/5 kl. 17:00.
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