Nørresundby sejlklub

Referat d: 01-05 17
Deltager: Per Steen Øjvin Normann Ingolf Dan.
1/ Eventuelt foretræde.
Dvs. der er mulighed for medlemmer, hvis man har en god ide eller andet der relaterer til
sejlklubben, kan man få de første ca 15 min. af bestyrelsesmødet.
2/ Aktivitetsudvalget.
Udvalget havde bedt Dan om at få et møde med bestyrelsen, for at få sat på plads hvad de skal og
hvad bestyrelsen gør, også for at bestyrelsen får et indblik i hvordan tingene hænger sammen, og
hvordan det skal kører fremover.
Det blev aftalt at udvalget gør som de plejer, med indkøb og div. Er der noget der skal snakkes om,
er det Dan der skal ind over.
Der skal være ren dag, og indkøb af blomster og lignede, er der noget kan man også snakke med
Normann.
Der er ikke nogen til at lave mad til ren dag, så der blev besluttet at indkøbe stjerneskud til ren dag.
Der vil fremover være mulighed for at købe en flaske vin, hvis man er i klubhuset, der vil komme til
at ligge et par flasker i køleskabetDan indkøber rundstykker og kage til ren-dag.
3/ Godkendelse af referat fra d: 03-04-17 = Blev godkendt.
4/ Post Mail:
Der har været noget post som er sendt til bestyrelsen.
Der er også kommet en mail fra Aalborg havn om ”Powerboat P1 Grandprix” samt DGS
landsstævne, hvor dele af limfjorden omkring vores havn vil være lukket i tidsrum.

Der er hængt opslag op i klubhuset til nærmere information.
Også post der ikke var relevant, som blev slettet.
5/ ANF.
Der er blevet rundsendt et referat fra ANF, som havde bestyrelsesmøde d.04-04 2017 Referat blev
taget til efterretning.
Så var vi ude at kigge på vores nye vestmole hvor det blev konstateret enkelte manglende punkter,
men ellers ser godt ud. (Mangler: fortøjning, elstander og rampe)
Derudover kikkede vi på ydermolen, hvor den gamle ikke har det for godt. Per laver mail med
punkter for begge dele til ANF
Der er møde d. 02-05-17 med Aalborg kommune det er et halvårsmøde som bliver afholdt.
Per vil hører hvad planen er med det skur under broen, om det er noget vi må bruge eller hvad.
Vi vil godt beholde det og bruge det til noget evt. opbevaring, for at aflaste masteskuret.
Man vil gerne have præciseret hvor skillelinjen er i forhold til vand og el på havnen, hvad der er
vores ansvar og hvad der er ANF.
Går der noget i stykker som ANF skal dække skal der ringes til Peter Simonsen.
6/ Bordet rundt.
Normann
Niels er blevet meldt fra med alarmen.
Steen vil lave en ny opdateret liste der bliver hængt op.
Normann har haft kontakt til OK diesel, men de vil gerne have et regnet forbrug, for de kan tage
stilling om det kan hænge sammen.
Steen.
Efter vi har haft en snak med aktivitetsudvalget har vi efterfølgende på bestyrelsesmødet om de
forskellige leverandøraftaler vi har. Der blev aftalt at Steen prøver at kontakte relevante firmaer vi
har aftaler med, for at prøve at forhandle et nyt tilbud, eller måske nogle ændringer i de aftaler der
ligger.
Det vil også gælde de alarm selskaber, der må også kunne hentes noget.
Der er kassere møde Tirsdag d. 09-05-17 Ingolf deltager.
Ingolf.
Der blev snakket omkring fødselsdage fra 60- 70-75 og så videre hvem der tager sig af det, Ingolf
prøver at holde styr på hvem der har fødselsdage.
Det blev aftalt at det er Per der kontakter fødselarerne
Der har også været en forespørgsels om at blive passiv medlem, efter en samtale med personen viste
det sig at det kun var for at få en parkeringsplads, efter jeg har forelagt for resten af bestyrelsen er
der blevet besluttet, at man kun kan blive passiv hvis man er gået i land og stadig gerne vil have en
tilknytning til klubben.
Der er blevet spurgt om det bånd der er på mastevognen, om det har en levetid hvor det så skal

skiftes. Øjvin undersøger hvordan de har det.
Dan.
Der har været en dialog med aktivitetsudvalget og Dan, hvor man ønskede at få et overblik, hvordan
tingene skal foregå, det er så sket på bestyrelsemødet.
Øjvin.
Der er gået en fase ude på vinterpladsen, efter som det er kommunens plads er det dem der er
ansvarlig, så Øjvin kontakter Aalborg kommune.
Ibrugtagningstilladelse for containerne blevet godkendt ved kommunen, så det er i orden.
Der vil måske komme en ny ren -dag kun på vinterpladsen, det bliver taget op på næste
bestyrelsesmøde, det kommer helt an på hvor mange der er til ren-dag d. 07-05-17.
Per.
Ikke noget under det punkt.
7/ Generelle punkter.
A/ Hjertestarter status
Der er meldt 3 personer på, efterfølgende er der blevet tilmeldt 1 mere der skal gerne være 2 mere.
B/ Mastekran.
Dan har forsøgt at få gang i mastekranen, men er ikke lykkes endnu, kranen kan godt bruges uden
problemer, der skal bare stå en ved kranen hele tiden, så den ikke lige pludselig begynder at dreje.
C/ Bimåler.
Per vil gerne have at EL både i klubhuset og på havnen bliver gjort op hver gang til d. første i mdr.
så det kan komme med på bestyrelsesmødet. Det er Normann opgave.
Der har i april mdr. blevet aflæst i klubhuset er brugt 1190 kWh, på havnen er der brugt 1910 kWh.
Det synes meget efter som bådene ikke har været i vandet ret længe. Så det kan godt været vi prøver
at sætte bi-måler i nogle både.
H/ Wi-FI
Det er gjort klar, og opsat antenner, så det skal sluttes til <Normann vil tage kontakt til Palle som er
tovholder på dette.
D/Plade
Den hvide plade ved indsejlingen som er i stykker vil blive skiftet, vi forsøger at få lavet en bedre
løsning.
F/ DGI.
Der hængt en seddel op omkring DGI = Aalborg havn om et Powerboat P1 Grandprix- regatta .
F/ Hjemmesiden.
Der er fuld gang i at lave en ny hjemmeside, men den er i gang og kan se noget.
VI kunne godt tænkte at der komme nogle medlemmer med noget indslag til hjemmesiden,
så man skal ikke brænde inde med noget, så kom frem. Kontakt Steen Borup hvis man har et
indslag.

G/ Klubhus.
Der er ikke noget nyt endnu.
I/ APP
Vi er ikke interesseret i at være med i Harba-APP da vi ikke mener den giver ret meget, så den der
er på Tursejleren er noget bedre.
K/ Standerhejsningen
Opfølgningen på standerhejsningen er på plads
Og Aktivitetsudvalget sørger for resten.
Husk at melde jer på til festen om aftenen, der er en seddel i klubhuset til at skrive sig på.
J/ Fest
Der arbejdes stadig på at lave en sensommer fest, kommer nærmere information når vi når dertil.
M/ EL
Vi har ikke hørt noget omkring vores EL_ Stander Så vi prøver at kontakte Peter Simonsen fra ANF.
N/ Limfjordkrydseren
Per har haft kontakt til Limfjordkrydseren, Men vi har fået et svar som ikke er tilfredsstillende, så
kommer der ikke noget nyt deltager vi ikke.
O/
Ren-dag er der sendt mail ud om.
P/
Nordjyske Bank er blevet kontaktet med henblik på at Dan også kan gå i banken.
EVT:
Normann kontakter Peter Simonsen da der er overgang i et elskab.
Steen vil gerne have et kursus i regneprogrammet C_5 systemet.
Dette er blevet godkendt af bestyrelsen.
Halv maraton d. 21-05- 17 kan der godt bruges nogle personer til at udlevere vand til løberne, så giv
- bestyrelsen besked.
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