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1. Godkendelse af referat 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2, afholdt torsdag den 19. august 2021, blev godkendt uden anmærkninger.  
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2. Medlemsforhold 

Det er besluttet at der ikke bliver optaget flere medlemmer indtil videre (2021).  

Såfremt medlemmer bliver kontaktet vedrørende medlemskab, skal der henvises ansøgningsskema på SHS-

hjemmeside, alternativt kan der rettes henvendelse til bådinspektør Flemming Gravesen. 

I tilfælde af ”udslip” fra Portland skal det straks meldes til bådinspektør Flemming Gravesen. Det betyder 

også, at det KUN er Flemming Graversen, der fremadrettet har kontakten til Aalborg Portland. 

Kontaktoplysninger til Flemming Graversen fremgår af hjemmesiden. 

 

3. Klubbens drift 

3.1 Indkøb af ny plæneklipper 

Der arbejdes med tilbud på indkøb af ny 2-cylindret plæneklipper, med respekt for produktionsforsinkelser 

pga. COVID-19, satser vi på indkøb og levering i løbet af vinter eller tidlig forår. 

3.2 Natursti Stigsborg Brygge 

Aalborg kommune har besøgt os for at drøfte anlæggelse af Natursti Stigsborg Brygge, der skal forbinde 

Stigsborg Brygge med Hærvejsstien. Bestyrelsen havde en god dialog med teknisk forvaltning og der kigges 

på forskellige muligheder. 

 

4. Projekter 

4.1 Ny hjemmeside 

Projekt internet portal og hjemmeside er igangsat og under udvikling. Herunder revideres fortsat 

eksempelvis medlemslister, forsikringsforhold for alle både, mål på bådpladserne samt øvrigt 

informationsmateriale. 

4.2 Varmepumpe i juniorhuset 

Aalborg Kommune søges om midler til indkøb og opsætning af ny varmepumpe i omklædnings-/baderum i 

juniorhuset samt efterisolering af samme. 

4.3 Kystsikring på ”Nokken”. 

Der skal kystsikres yderligere på ”Nokken”. Bestyrelsen undersøger muligheden for levering af kampesten, 

hvorefter arbejdet med yderligere kystsikring igangsættes. 
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5. Økonomi 

Klubbens økonomi er fortsat i god gænge.  

Der er taget kontakten til Nordea Fonden, der stiller sig positiv overfor tilskud/støtte til kommende 

projekter i klubben, uden disse dog på nuværende tidspunkt er konkretiseret. Der arbejdes videre med 

ansøgning om tilskud/støtte til blandt andet indkøb af nye optimistjoller m.v. 

 

6. Juniorafdelingen 

Sæsonen lakker mod enden. Sidste sejlads er tirsdag den 21. september 2021 og vi holder vores 

traditionelle afslutning med bowl og buffet på Aalborg Seaport tirsdag den 28. september 2021. 

Der planlægges afholdt cirka én aktivitet hver måned henover vinteren. Datoer og program følger. 

  

7. Eventuelt 

Intet behandlet. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 21. oktober 2021 kl. 17:00. 


