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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3, afholdt mandag den 7. maj 2020, blev godkendt uden anmærkninger. 
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2. Medlemsforhold 

 

Vi har modtaget ansøgning om medlemskab fra Per Rubien, og har holdt møde med ham torsdag den 11. 

juni 2020, hvor vi som sædvanlig har præsenteret klubben og vilkårene for medlemskab heraf. Per er 

efterfølgende tilbudt passivt medlemskab og har takket ja hertil, så vi kan med glæde byde ham 

velkommen. Per sejler en Albin Vega 27, som han forventeligt flytter fra Nørresundby allerede i løbet af den 

førstkommende weekend. 

 

3. Klubbens drift 

 

3.1 Traktor 

Der er stadig behov for mindre reparationer på traktoren, herunder udskiftning af hjullejer, ruller i 

hejseværk m.v., som der løbende vil blive taget hånd om. 

 

3.2 Sikkerhedsudstyr 

Bestyrelsen har gennemgået sikkerhedsudstyret på havnen og konstateret, at der er behov for reparation 

af trin på flere af sikkerhedsstigerne. Der indkøbes derfor reparationssæt hertil. Desuden indkøbes ny 6 kg 

pulverslukker. 

 

3.3 Affald 

Vi har været i kontakt med Aalborg Kommune, og der er nu indgået ny aftale om affaldsafhentning, 

herunder ny aftale om tømning af flaskecontainer. 

 

3.4 Hovedvogn og spil 

Vi har oplevet problemer med, at hovedvognen ”går i stå” cirka midtvejs mellem hal 1 og vandet. Der har 

været spekuleret i, om de ekstra meter stålwire, der blev lagt på tromlen, da stålwiren blev udskiftet, har 

været årsag til problemet, men det vurderes, at det nok snarere er et spørgsmål om, dels at skinnerne 

trænger til at blive slebet af, dels at lejerne på hovedvognen trænger til et eftersyn. Det skal i denne 

forbindelse understreges, at hovedvognen altid skal smøres efter brug. 

 

3.5 Ny trækvogn 

Der er indkøbt ny trækvogn til ”Kaffebroen”. 

 

3.6 Hækklipper 

Der indkøbes endnu en ny hækklipper, så vi fremadrettet kan holde to mand beskæftiget med hækklipning 

ad gangen. 
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3.7 Corona/COVID-19 

Genåbningens fase 3 trådte i kraft mandag den 8. juni 2020 og omfattede blandt andet, at 

forsamlingsforbuddet blev hævet til maks. 50 personer, og at der igen blev åbnet for indendørs sports- og 

foreningsliv. 

 

Som det også fremgår af Dansk Sejlunions hjemmeside, er der mange forskellige sæt af regler og 

retningslinjer, som sejlklubberne skal være opmærksomme på, men som overordnet følger nedenstående 

hierarki: 

 

1. Love og/eller bekendtgørelser 

2. Myndighedernes retningslinjer og anbefalinger 

3. Retningslinjer fra DIF og DGI 

4. Dansk Sejlunions råd og retningslinjer 

 

Rammerne for genåbning af indendørs sports- og foreningsliv er aftalt mellem Kulturministeriet og 

sektorpartnerne, som for vores vedkommende er DIF og DGI, og herunder Dansk Sejlunion.  

 

Dansk Sejlunion har torsdag den 11. juni 2020 opdateret sine råd og retningslinjer, og disse foreskriver, at 

genåbning af klubhuse, herunder bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, forudsætter, at 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger til rengøring overholdes. Dette omfatter blandt andet, at hyppig og 

grundig rengøring af fælles kontaktpunkter som minimum skal ske én gang dagligt. 

 

Daglig rengøring af hele klubhuset samt omklædningsrum og toiletter/baderum i juniorhuset er en 

omfattende opgave, og vi har i bestyrelsen vurderet, at det ikke umiddelbart var muligt at løse opgaven for 

medlemmernes hænder, ligesom vi har vurderet, at det ville være for bekosteligt at ansætte et 

professionelt rengøringsfirma til at varetage opgaven. 

 

Bestyrelsen har i medfør af ovenstående besluttet fortsat at holde klubhuset lukket. Børge Stæhr, Pia Bach 

og Mona Toft Pedersen har dog velvilligt påtaget sig opgaven med daglig rengøring af omklædningsrum og 

toiletter/baderum i juniorhuset, så disse kan holdes åbne for både klubbens egne medlemmer og 

gæstesejlere, gældende fra og med fredag den 12. juni 2020. Juniorerne sørger selv for grundig rengøring 

efter endt sejlads om tirsdagen. Der bliver opsat tavle i omklædningsrummet, hvoraf det vil fremgå, 

hvornår seneste rengøring er sket. Stor tak til Børge, Pia og Mona. 

 

Vi har beklageligvis måttet konstatere, at klubhuset adskillige gange er efterladt ulåst, og vi har på det 

seneste oplevet tiltagende opmærksomhed fra myndighedernes side. Blandt andet har politiet ved flere 

lejligheder været forbi for at kontrollere, om klubhuset har været låst, og vi er blevet påbudt at 

efterkomme kravet herom. 
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Bøderne for at overtræde de fastsatte forbud og restriktioner er ganske betragtelige. Alt afhængig af, om vi 

er at betragte som en reel forening, eller vi - som momsregistreret forening med flere end 50 medlemmer 

- sidestilles med en stor virksomhed, vil klubben kunne pålignes bøder i størrelsen kr. 3.000 til kr. 40.000 - 

ved førstegangstilfælde. Hertil kommer bøder til det enkelte medlem i størrelse kr. 2.500 til kr. 3.000 - ved 

førstegangstilfælde. 

 

Ovenstående taget i betragtning, vælger vi nu helt at spærre for adgangen til klubhuset, så det midlertidigt 

kun er bestyrelsen, der har adgang hertil. Terrassen og grillhuset må naturligvis fortsat benyttes, men det er 

uændret et personligt ansvar at opholde sig på havnen og rette sig efter myndighedernes til enhver tid 

gældende anvisninger. 

 

Skulle der være medlemmer, der vil påtage sig opgaven med daglig rengøring af klubhuset, med henblik på 

genåbning heraf, hører vi i bestyrelsen meget gerne fra jer. 

 

Ovenstående er foreløbigt gældende til og med fredag den 10. juli 2020. 

 

3.8 Mandagsarbejde 

Mandagsarbejde genoptages i sin sædvanlige form fra og med mandag den 15. juni 2020, dog som 

udgangspunkt uden sædvanlig efterfølgende spisning, henset til de fortsatte begrænsninger som følge af 

corona/COVID-19, som beskrevet under pkt. 3.7. 

 

4. Projekter 

 

Nye flydebroer ved hovedsporet 

Der henvises til informationsside på www.shs-sejlklub.dk, som løbende opdateres. 

 

5. Økonomi 

 

Økonomien er i fin form. 

 

  

http://www.shs-sejlklub.dk/
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6. Juniorafdelingen 

 

Vi fik omsider skudt sæsonen i gang tirsdag den 9. marts 2020, hvor i alt 8 sejlere var på vandet – alle 

gengangere fra sidste sæson. 

 

Vi vil fremadrettet forsøge at niveaudele sejlerne i ”øvede” og ”mindre øvede”, i håb om at kunne udfordre 

dem hver især på rette niveau og give dem mere retning i træningen. 

 

Optimistjollerne er blevet ”opdaterede” med nye skødetov, nye blokke og er gennemgået fra A-Z, så vi nu 

har 6 sejlklare joller og 3 mere på bedding. 

 

Vi er i højere grad end tidligere afhængige af hjælp fra sejlernes forældre, som supplement til de 

medlemmer, der er fast tilknyttet til juniorafdelingen (Rasmus Glyø, Thomas Hvitfeldt, Jacob Fuglsang, 

Jesper Nissen, Markus Nissen, Nikolaj Kristiansen og Henrik Hansen), da blandt andet jobmæssige hensyn 

betyder, at ikke alle kan fremmøde hver tirsdag. Vi vil derfor søge at tilknytte nogle af forældrene som 

hjælpere. Ydermere vil vi i et vist omfang også forsøge at inddrage vores ældste sejlere som hjælpetrænere, 

så vi også ad den vej kan være med til at fastholde deres engagement i klubben. 

 

Skulle der være medlemmer, som gerne vil tage del i arbejdet i juniorafdelingen, hvad enten det er som 

træner, hjælper eller handyman, må I meget gerne tage fat i juniorleder, Henrik Hansen. 

 

7. Eventuelt 

 

Det planlagte Sankt Hans bål tirsdag den 23. juni 2020 aflyses, da det vurderes, at arrangementet ikke kan 

gennemføres inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbud på maks. 50 personer. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 11. juli 2020 kl. 17:00. 


