
SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB 

 

Nr. Uttrup Lystbådehavn 

Sundsholmen 2 B 

9400 Nørresundby 

  
Bestyrelsesmøde nr. 9 den 26. november 2015. 

 

Til stede: 

 Keld Pedersen 

 Jan Berline 

Ole Albertsen 

Mette Steenberg Glyø 

 Kurt Christiansen 

 Knud Andersen 

 Torsten N. Thomsen 

 

  

Fraværende med afbud: 

 

 

Godkendelse af referat nr. 8. 22. oktober 2015 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

Nye medlemsforhold 
Der er stadig tilstrømning til klubben, hvilket er meget positivt 

Der er kommet ansøgning fra Hans Bruun Nielsen vedr passivt medlemskab. Han indkaldes til en samtale til 

næste bestyrelsesmøde 

Ansøgning fra Karin Fanøe og Knud Erik Kristiansen, Nørresundby, som ønsker aktivt medlemskab med 

henblik på at få deres båd herned i foråret 2017. De indkaldes til en samtale til næste bestyrelsesmøde. 

Ansøgning fra Kjeld Steen Jensen, Aalborg som ansøger om aktivt medlemskab. Han har en motorbåd. Han 

indkaldes til næste bestyrelsesmøde. 

 

Siden sidst og klubbens drift: 

 
Bestyrelsen har modtaget et brev fra Bøgild, hvor han stiller sig uforstående over for reglerne vedr traktoren 

og brugen af denne, efter montering af løftestoppet. Denne henvendelse behandles i bestyrelsen og Bøgild 

vil få svar herpå. Bestyrelsen skal i denne forbindelse beklage at det i referatet ikke har fremgået tydeligt 

nok, at det kun er de af bestyrelsen godkendte medlemmer der må føre traktoren, men dette fremgår dog på 

traktorførerlisten i opslagstavlen. 

 

I sidste referat blev det nævnt at der var nogle pletter på det nye halvtag som kunne formodes at komme fra 

Colas. Dette har vist sig ikke at være tilfældet og var blot falsk alarm. 

 

Der er monteret tagrende på det nye halvtag ved juniorbygningen. 

 

Styrehjulet på traktoren bliver inden længe afmonteret da Kurt vil renovere det. I mellemtiden kan traktoren 

ikke benyttes. 

 

Nye Projekter 
Der er for nuværende ikke nogen nye projekter på bedding 

 

 



Økonomi: 
 

Økonomien ser meget fornuftig ud for nuværende. Der formodes ikke at komme større udgifter den 

resterende del af året. 

 

Juniorafdelingen  
 

Bådene er taget på land for i år. Juniorafdelingen er ved at arrangere en dag i Vadum svømmehal i januar 

eller februar måned, hvor der skal øves kæntringsøvelse og afholdes en svømmeprøve. Dagen sluttes af med 

en burger for at kompensere for de forbrændte kalorier. 

 

Eventuelt 
 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 17. december 2015 

 

 

Ref. Torsten N. Thomsen 

 


