SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 01 den 19. marts 2015
Til stede:
Keld Pedersen
Jan Berline
Ole Albertsen
Mette Steenberg Glyø
Torsten N. Thomsen
Knud Andersen
Torsten N. Thomsen

Fraværende med afbud:

Godkendelse af referat nr. 11 - 14. februar 2015
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.

Nye medlemsforhold
Steffen Bohnstedt tilskrives om at møde op til næste bestyrelsesmøde. Der ønskes et opklarende møde
omkring hans medlemsforhold i klubben.

Siden sidst og klubbens drift:
Der er kommet en henvendelse med tilbud om at flytte hegnet ved klubhuset ud for at stå langs med hækken.
Dette for at forbedre mulighed for at nyde aftensolen. Der tages dog tre parkeringspladser til dette. Vi
arbejder videre på sagen.
Der er et vandudslip ved det yderste spor, som skal repareres. Det bliver formodentligt nødvendigt med
gravemaskine til dette. Arbejdet påbegyndes snarest.
Som det blev refereret i referat nr 5 fra 2014 er der et problem med tanken tilsluttet toilettet ved
juniorbygningen. Tanken skal tømmes med slamsuger meget ofte, hvilket er blevet en økonomisk tung post.
Dette projekt vil blive påbegyndt snarrest og det tilstræbes at være færdiggjort inden sæsonen begynder for
alvor.
Gravemaskinen på prammen trænger til ny skovl, da den gamle er helt slidt op. En erstatning koster 4000.
Indkøbet til denne er hermed godkendt af bestyrelsen

Nye Projekter
For nuværende ingen nye større projekter

Økonomi:
Der er nu kommet seddel op omkring kontingent og pladsleje. I første udgave var der opstået en fejl mht
elprisen. Hvis man har indbetalt inden den 18/3 og man har haft forbrug af el, bedes man tjekke om beløbet
er korrekt. Ud over sedlen i klubhuset, kan den desuden også ses på shs-sejlklub.dk

Sidste betalingsdato er den 1. april.

Juniorafdelingen
Kurt er blevet kontaktet af flere skoler med hensyn til at få skoleklasser ned og prøve at sejle.
Heriblandt tre 6. klasser fra en skole i Aalborg.
Hvis der kan skaffes nok frivillige til at hjælpe med arbejdet, vil disse 6. klasser blive tilbudt at komme
herned.

Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 16. april 2015

Ref. Torsten N. Thomsen

