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Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr. 7. 24. september 2015 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
Vi havde denne aften besøg af Jon Miller som har ansøgt om passivt medlemskab i klubben. Han bor i dag i 

Hjallerup sammen med sin kone Irene. De har netop købt hus i Nørresundby og vil herefter bruge vinteren 

på at erhverve motorsejler. De har sammen 4 ældre børn samt en i pleje på 2 år. Han blev orienteret om 

klubbens virke og drift. De bliver tilbudt passivt medlemskab og tilskrives om dette. 

  
 

Herefter havde vi besøg af Lene og Morten Dahl som på sidste møde blev tilbudt passivt medlemskab. De 

har tidligere været i Mou og VB for nuværende. Båden ligger allerede i havnen for at komme på land til 

vinteren. De blev ligeledes orienteret om klubben samt fik besvaret deres spørgsmål. 

  



 

Til sidst havde vi besøg af Inge og Frode Larsen som har været her gennem hele sommeren på en 

langtidslejeplads. De er blevet så glade for klubben at de har ansøgt om medlemskab af klubben, som de 

blev tilbudt som passivt på forrige møde, hvilket de har takket ja til. Båden er for nuværende hjemhørende i 

Vilsund. Deres båd kommer på land her i klubben snarrest. 

 

  
 

Niels R. Larsen med båden Trille har meddelt at han har erhvervet en Nauticat 33. Båden ligger allerede i 

havnen. Hans nuværende båd sejles herfra i morgen for at blive solgt hos en mægler. Dette er godtaget af 

bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen ser gerne man fremover aftaler med bådinspektøren inden man påregner at erhverve en ny båd, 

da det ikke kan garanteres, der er plads med en størrelse der passer til båden. Desuden vil bestyrelsen gerne 

gøre opmærksom på at der i vedtægterne står følgende: 
Der kan kun optages et aktivt medlem pr. båd, og kun en båd samt evt. en slæbejolle pr. medlem er tilladt. 
Bestyrelsen kan dog her ud over give aktive medlemmer med bådplads tilladelse til en fiskejolle. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 
Formanden for masteskuret har gjort opmærksom på der er pladsproblemer i masteskuret. Dette tager 

bestyrelsen til efterretning og arbejder videre med en holdbar løsning. 

 

Der er monteret ny vandvarmer i huset. 

 

Gravemaskinen er sandblæst og malet. Der mangler blot tærezink og ”fenderliste”. Rambuk bliver sandblæst 

snarrest og herefter malet. Der bliver udført et godt stykke arbejde på projektet. 

 

Der er lavet nøgler til det monterede løftestop på traktoren. Listen over traktorfører er opdaterede med dem 

der har en nøgle så den kan løfte over en meter. 

 

Køkkenpigerne har ønsket et nyt køle/fryse-skab til klubhuset. Dette bevilger bestyrelsen. 

 

Klubben har haft besøg af firmaet Legepladsmanden som har kigget på vores legeområde og er kommet med 

nogle forslag til legeredskaber til området. Dette videregives til det nedsatte udvalg, som arbejder videre 

med sagen. 

 

Der er fundet nogle pletter på det nye halvtag ved juniorbygningen hvilket kan komme fra nedfald fra Colas. 

Dette vil blive undersøgt nærmere inden der rettes henvendelse til firmaet. 

 

Bestyrelsen har oplevet at medlemmer har byttet nøgler indbyrdes. Dette er ikke acceptabelt. Alle skal 

igennem næstformanden så nøglerne er registreret korrekt. 

 



Nye Projekter 
Arbejdet med halvtaget ved juniorbygningen er nu færdiggjort. Det har været foretaget et veludført arbejde. 

 

Der bliver etableret lys og eludtag ved fiskere samt ved østsiden af slæbestedet 

 

Økonomi: 
 

Økonomien er i god gænge. 

Man har kigget på et nyt system til håndtering af økonomi samt medlemsdata. Da vi gerne vil have bedre 

styr på vores medlemsdata og kunne tilbyde nogle flere muligheder, besluttes det at købe grundmodulet hos 

foreningsadministrator.dk. I første omgang lægges medlemsdata ind i systemet, hvorefter man begynder at 

kigge på økonomidelen.  

 

 

Juniorafdelingen  
 

Det har været undersøgt nærmere med de ønskede topkajakker. De er nu fundet til 2500 / stk hvilket er en 

fin pris. Det besluttes at bestille 6 stk til levering næste år. 

Sæsonen for juniorafdelingen er stoppet for i år. 

 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 26. november 2015 

 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 

 


