SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB
Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2 B
9400 Nørresundby
Bestyrelsesmøde nr. 1 den 13. marts. 2014.
Til stede:
Evan Toft Pedersen
Per H. Nielsen
Kurt Christiansen
Bøgild B. Christensen.
Mette Steenberg Glyø
Torsten N. Thomsen
Lars E. Jensen – afgående sekretær
Andreas Bech Jensen – afgående kasserer
Fraværende:
Jørgen Westergren

Godkendelse af referat nr. 12. 6. februar 2014
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.
Siden sidst og klubbens drift:
Bestyrelsen har gennemgået referatet fra generalforsamlingen og godkendt dette.
Konstitueringen i bestyrelsen bliver som følger:
Formand – Jørgen Westergren
Næstformand – Per H. Nielsen
Kasserer – Mette Stenberg Glyø
Sekretær – Torsten N. Thomsen
Pladsformand – Evan Toft Pedersen
Bådinspektør – Bøgild B. Christensen
Juniorleder – Kurt Christensen
Vedtægter og havnereglement lægges i opdateret version ud på hjemmesiden snarest.
Søren Dyrskjøt fra Danske Tursejlere vil gerne aflægge besøg til et bestyrelsesmøde for at fortælle om
foreningen Danske Tursejlere.
Der er kommet en henvendelse fra Aalborg Universitet vedr projektarbejde omkring udvikling af et IT
system til sejlklubber. Pga manglende ressourcer til at deltage i arbejdet takkes der venligst nej tak.
Der er indkommet 3 tilbud på el-målere. Den billigste koster 379 kr ved 100 stk som desuden er mærket med
løbenummer. En anden mulighed koster 958 kr som har været testet gennem længere tid. Den billigste bliver
sendt til undersøgelse hos klubbens El-folk og der tages beslutning herefter.
Første mandagsarbejdsdag er 28. april
På grund af mange mandage i foråret som er helligdage tages også 30. juni i brug.
Skærtorsdag mellem 10 og 12 er der udlevering af diverse klubremedier samt mandagsarbejde.
Jfr beslutning på generalforsamligen er det ikke længere mulighed for kontant betaling af kontingent.
Dette skal ske fremover på konto 7453-1028913 Se nærmere i vedtægterne på www.shs-sejlklub.dk

Nye Projekter
Vedr. hovedsporet. Vi skal videre med opgaven. Der tages straks kontakt til involverede operatører.
Nye medlemsforhold
Torben Sørensen, Virksund har sendt en anmodning om en lejeplads kun i 2014. Han indkaldes til samtale.
Der er kommet anmodning fra Christopher Griffin om mulighed for en lejeplads i 2014. Han indkaldes til
samtale.
Peter Dahl har anmodet om at overgå fra aktivt til passivt medlemskab
Lars E. Jensen har anmodet om at overgå fra aktivt til passivt medlemskab.
Børge Stæhr tilbydes at gå fra passivt til aktivt medlemskab
Simon Bent Hansen tilbydes at overgå fra passivt til aktivt medlemskab.
Økonomi:
Regnskabet blev gennemgået og er i god gænge
Juniorafdelingen
Inden sæsonen for alvor går i gang gennemgås alt udstyr af udvalgets medlemmer. Alle potentielle
medlemmer kontaktes for at vejre stemningen
På grund af rejsearbejde udtræder Jonas Axelgaard af juniorafdelingen.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 27. marts + 10. april
Ref. Torsten N. Thomsen

