
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 6 den 22. aug. 2013. 

 

Til stede: 

 Jørgen Westergren 

 Lars E. Jensen 

 Kurt Christiansen 

 Evan Toft Pedersen 

 Bøgild B. Christensen 

 Per H. Nielsen 

 

 Andreas Bech Jensen Afbud 

 

Godkendelse af referat nr. 5. 

Referatet blev godkendt. 

 

Klubbens drift og siden sidst: 

Solcelleanlægget kører fint. Det har indtil nu produceret over 2400 Kwh,  

hvilket i runde tal svarer til kr. 4500. 

 

Kaffebøjen. 

Den gamle bøje er som bekendt blevet væk og man eftersøger en anden løsning og Dansk Sejlunion 

kunne komme på tale, men en turbøje her fra skal vedligeholdes og overvåges af vores havn i hele 

sejlsæsonen og det har klubben ikke mandskab til, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at der skal  

findes en mere passende løsning til at anskaffe en ny bøje. 

 

Der er modtaget en ansøgning om et mindre tilskud til at afholde udgifter i forbindelse med den 

kommende eskadre-sejlads 2013. 

Ansøgningen blev drøftet og det blev besluttet, at ansøgningen ikke kan imødekommes. 

 

Den overdækkede terrasse. Der er endnu ikke modtaget en ibrugtagningstilladelse. 

 

Traktorgaragen. 

Spærene er rejst og arbejdet skrider planmæssigt fremad. 

 

Toilet- og badefaciliteterne i juniorhuset. 

Arbejdet går planmæssigt. 

 

Gyngestativet kan nu anvendes til formålet og det bliver flittigt brugt. 

 



Rotter (altså firebenede !) er igen et problem på klubbens område. Der er iværksat bekæmpelse via 

kommunens beredskab, hvilket betyder udlagt rottegift. 

 

Renovationen. Den store container bliver primo september igen erstattet af de små containere. 

 

Frihavnsordningen er til debat. Vi har igen i år haft et stort antal gæstesejlere og det er da også 

dejligt, men en stor del ar dem er FH-sejlere og de er nærmest kun en udgift for klubben. 

Bestyrelsen overvejer en udmeldelse af ordningen, hvilket jo skal behandles på den kommende 

generalforsamling. 

 

Der har igen været ubudne gæster i vores klubhus og de har stjålet nogle kikkerter og cykler. 

 

På vores overvågningskamera kan man se ”forbryderne” og det er nogle drenge antageligt fra 

nærområdet, som har været på spil. 

Hvis man ser nogen på området, som tilsyneladende ikke har noget legalt ærinde, så jag dem væk. 

Bestyrelsen overvejer at installere en kodelås på dørene til at afhjælpe problemet. 

 

Egense Sejlklub har fået nogle ”lånecykler” stillet til rådighed af et pengeinstitut og det vil vi da 

også gerne, så derfor vil vi ansøge vores pengeinstitut om en lignende løsning af gæsternes 

transportproblem. 

 

Hjemmesiden. 

Den kører ikke optimalt. Der er mange klager over indholdet eller manglen på samme. 

Nu kan webmaster jo ikke klandres for det hele.  

Han har opfordret til at få beskrevet blandt andet klubbens historie og han skal vel heller ikke 

dagligt rykke udvalgene for nyheder om aktiviteter i klubben mm. 

Det går fint nu fint med referaterne. 

Eventuelle indlæg til siden skal i en forsøgsperiode sendes til sekretæren. 

 

Godkendelsen af klubbens ordenreglement. 

Sagen kører fortsat, men det er ikke helt enkelt, når både Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen skal 

godkende reglementet. 

Sagen er nu så vidt, at der skal ske en ændring af teksten i reglementet før det kan godkendes og 

eftersom det på sidste generalforsamling blev vedtaget, at enhver ændring i omtalte reglement skal 

behandles på en generalforsamling og at bestyrelsen skønner sagen for banal til at indkalde til en  

ekstraordinær generalforsamling, så kan en endelig godkendelse ikke ske før en gang i marts 2014. 

 

Nye projekter: 

 

Der indkøbes en kædesav, som er monteret på en langt teleskopskaft til at beskære træerne langs 

vore veje. 

Ved samme lejlighed repareres eller udskiftes den lille buskrydder. Den er temmelig slidt. 



Medlemsforhold: 

Der er modtaget ansøgninger om aktivt medlemskab fra Torsten Thomsen, Stae og  

Tom Søby Jensen, Vadum og en ansøgning om passivt medlemskab fra Arne  

Grynnerup, Svenstrup. 

De bliver inviteret til at mødes med bestyrelse på det næste ordinære møde. 

 

Ole Kertan ansøger om at leje en plads i en hal for vinteren. Der er pt. ingen ledige pladser til 

udlejning. 

 

Per H. Nilesen ansøger pr. 27. juni 2013 om en plads i Hal 1. 

 

Juniorafdelingen: 

 

På kommunens hjemmeside under emnet Aktiv Sommer blev potentielle sejlere inviteret til en 

Sejlerdag den 5. august. 

Arrangementet blev en stor succes med mange deltagere og gæster. 

Gråtop, som ellers var sat til salg, er taget i aktiv tjeneste igen. 

 

De interesserede kan nyde sejlerlivets glæder i klubben gratis resten af året. 

 

Med de tilbagemeldinger, der er modtaget, er grundlag for stor optimisme for  

den kommende sæson. 

Lederen udtrykte stor tilfredshed omtalte sin stab i rosende vendinger. 

 

Eventuelt: 

 

Der er utilfredshed med klubbens fjernsyn. Man mangler TV2. 

Kassereren har stået for indkøbet af et Boxerabonnement, hvor man skulle kunne se TV2 og han 

bringer sagen i orden snarest. 

 

 

Næste møde er aftalt til den 19. september klokken 1700. 

 

 

Ref. Lars E. Jensen 

 


