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1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 6, afholdt torsdag den 20. august 2020, blev godkendt uden anmærkninger. 
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2. Medlemsforhold 

 

Morten Bach har været til møde da han har søgt medlemskab. Han blev orienteret om medlemsforhold og 

tilbudt passivt medlemskab og leje af bådplads.         

Henning Pedersen der har købt båd der står i hal 1, var til samtale da han ønsker passivt medlemskab indtil 

foråret idet han skal klargøre/istandsætte båden i vinter. Han er orienteret om regler for arbejde i hallen 

mv. Båden skal ikke ligge i SHS og forventes søsat til foråret. 

 

3. Klubbens drift 

 

Corona/COVID-19 

 
Covid19 situationen; vi henviser som tidligere til myndighedernes anvisninger. Herunder også at 

opholdsforbuddet på maksimalt 50 personer overholdes. Vi vil også som tidligere anbefale at man læser 

Dansk Sejlunions aktuelle fortolkninger og anbefalinger for situationen i sejlklubberne 

Klubbens materiel  

Vi henstiller til at klubbens materiel altid sættes på rette plads straks efter brug – dette gælder også 

klubbens følgebåde! Blot til orientering - hvis nogen skulle være i tvivl - så har ungdomslederen ansvaret 

for alle klubbens følgebåde og spørgsmål m.v. om dem rettes til ham.   

Rengøring 

Efter bestyrelsens opfattelse er rengøringen ved nuværende ordning tilfredsstillende, og der er ikke 

anledning til ændringer for nuværende.  

Beskæring 

Det store træ ved fiskernes plads trænger igen til beskæring, vi får professionelle til at udføre arbejdet. 

   

4. Projekter 

 

Nye flydebroer ved hovedsporet 

Der henvises til informationsside på www.shs-sejlklub.dk, som løbende opdateres. Det forventes at den 

sidste side er færdig sidst i oktober. Da det ordinære mandagsarbejde snart er slut for denne sæson, vil vi 

opfordre til, at de, der kan afse tid til at hjælpe med at gøre broen færdig, kontakter Jan Lildal for 

koordinering – tlf. 40938747.  

 

 

 

http://www.shs-sejlklub.dk/
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5. Økonomi 

Klubbens økonomi er i god gænge. 

 

6. Juniorafdelingen 

 

Har haft en rigtig god sensommersæson. Den traditionsrige afslutning, som skulle have fundet sted første 

tirsdag i oktober, må dog udskydes til november grundet Corona-/COVID-19-situationen. Denne dag bruges 

i stedet til vinterklargøring. 

 

7. Eventuelt 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 22. oktober 2020 kl. 17:00. 


