NØRRESUNDBY SEJLKLUB
Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby Tlf. 98 17 60 17
nsshavn@gmail.com

Bestyrelsesmøde d: 03-05-18
Deltager: Per Steen Øjvin Normann Ingolf Dan.
Gæstedeltager Peter Simonsen fra ANF. Som første deltager inden det ordinære møde.
Peter fik fremlagt vores plan omkring havnen, hvordan vi kunne forestille os den kan
komme til at se ud, der var lavet en tegning af havnen, så det var mere overskuelige at
følge med i.
Peter syntes at det var en rigtig fornuftig skitse da der skal i forvejen investeres i noget
af yderbroen da den er blevet lidt dårlig.
Peter mener godt vi kan arbejde videre med det forslag, og foreligge det ved de
instanser der skal være medvirkende til at muliggøre projektet.
Der har været en indkaldelse til alle vores medlemmer til en orientering og forslag
sendt til medlemmerne, der blev det vedtaget at bestyrelsen kunne arbejde videre med
forslaget.
Start for det ordinære møde.
1/ Godkendelse af referat fra d: 05-04-2018 (Godkendt)
2/ Post/mail.
Der var kommet nogle forskellige mail, som ikke var relevant, blev slettet.
Der var også kommet en mail fra Sifa som udlovede 200 billetter til juniorerne
Først til mølle, som blev sendt ud til alle medlemmer.
3/ ANF.
Der er ikke noget nyt fra ANF, men formentlig sker der noget til vores næste møde.

4/ Bordet rundt: Per
Per har undersøgt muligheden om at lade parkeringspladserne omkring vores
masteskur indgå i vores normale parkeringsordning, men har fået at vide at det må man
ikke, Umiddelbart ser det ud til at de 4 pladser omkring indgangen ved masteskuret
heller ikke må bruges, vi kan ikke garantere at der ikke falder en bøde,
Så vi må opfordre til at man holder på pladsen ved klubhuset, indtil til der er helt
klarhed hvor man må holde.
Der er et medlem der har fået en bøde ved at holde ned ved broen, Per undersøger om
det kan være rigtig.
Er der nogen der har modtaget en bøde ovre ved masteskuret, vil vi gerne vide det, så
vil bestyrelsen undersøge om det kan være rigtig.
Normann.
Strømforbrug i klubhus.
706 KW det er noget mindre en sidst mdr.
Havn EL forbrug.
1688 KW
Øl-automat
184 KW
Skur under bro 2 KW
Vand i klubhus. 4 kubik
Vand havn 7. kubik
Fjernvarme 35 Kw
Der er stadig medlemmer der siger der stadig er noget i vores vand, Normann har været
til et møde i ANf hvor de har i deres anlæg fået en svamp lignede ting skudt igennem,
så det bliver undersøgt om det kan gøres ved vores anlæg.
Vores skade på terrassen er indgivet til forsikringen. Vi afventer at det snart bliver
lavet, så det kan se ordentlig ud igen.

Til havnens dag mangler Normann et billede af en motorbåd der kommer sejlende ind
i havnen, eller en der ligger til kaj og hygger sig.
Vi har fået nogle tilbud om skridsikre måtter på broen, men det er en dyr bekostning,
Der var kun Palle der tilbød at spule yderbroen vi havde efterlyst 2 personer men sådan
skulle det ikke være, så derfor blev den ikke færdig det kunne ikke nås med 1 person,
og det kan ikke gøres nu når bådene er i vandet.
Broen i vestenden vil delvis blive pakket i noget hård plastik som skulle kunne
forhindre at den skaller af.
Der vil være mulighed for at få nogle beachflag til Havnens dag der kan sættes op
omkring havnen.
Steen.
Regnskab ser fint ud.
Der mangler en regning fra vores alarmselskab, den efterlyser Steen.
Ingolf.
Regning fra Tamu rengøring ser ud til at der var en ekstra uge på, så passer stigningen.
Per er stadig ved at undersøge muligheden for at få et foredrag om flod-kanal sejlads i
Europa, det skal nok være i ANF regi da det er ret dyrt.
Per arbejder videre med at forsøge at få broen til at åbne en time eller 2 længere om
sommeren.
Pinseturen er sat i gang med indbydelse.
Hjertestarter kursus blev gennemført med 8 personer, så det kunne lige lade sig gøre,
man må sige at vores medlemmer er ikke meget for at bakke op om det vi laver, så vi
kan beholde hjertestarter-maskinen.
En tak til Steen Pedersen for hans hjælp omkring hjertestarter kursus og
gennemførelsen.
Mastekranen er låseskruen rusten og blevet fjernet, der anbefales at der står en og styrer
mastekranen under hele forløbet.
Dan får den gået efter og vil få den hævet.

Der er blevet spurgt efter en Login ind til vores hjemmeside, men er ikke på plads
endnu, lige så snart det bliver lavet bliver der informeret om det.
Dan:
Der har været et møde med aktivitet udvalget og Dan for at høre hvad der rører sig på
den front,
Der blev besluttet at det store køleskab i depotrummet skal over i værkstedet, og i stedet
købes en lille fryser.
Øjvin:
Der er foreslået en fælles oprydning på Vinter pladsen og i masteskuret, nu da de fleste
både er kommet i vandet, og har fået mast på.
Vi må opfordre endnu engang at sætte navn på de ting der må være i masteskuret, de
ting der ikke hører hjemme i masteskuret og uden navn bliver sat udenfor, for derefter
at blive kørt væk eller solgt,

OG VI MENER DET DENNE GANG; SÅ FÅ DET NU
GJORT.
Øjvin har Sat en dato for oprydningen til d: 25-05-2018 kl. 16.00
Godkendelse af regnskab 2017
Da Helle har meldt sig ud af klubben har hun afvist at stå for revisionen af regnskabet,
og Alice har som ”makker” med Helle ikke ønsket at stå for revisionen. Derfor har vi
indkaldt suppleanten Palle, der herefter vil revidere regnskabet.
Så snart det regnskabet er revideret og godkendt, vil der blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling i henhold til de gældende regler.
Per
Vi vil godt være behjælpelig med uddeling af vand når der skal være halvmaraton,
Dato er d: 17-06-2018 om formiddagen, nærmere info følger.
5/ EVT
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Per

Sekretær
Ingolf

