Nørresundby sejlklub

REFERAT FRA BESTYRELSEMØDE D: 06-03-2017
Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Øjvin.
1/ Godkendelse af referat fra d: 06-02-17 = Godkendt.
2/ Post / Mail.:
Ikke noget af betydning, der var nogle Reklamer der ikke var relevante for sejlklubben.
3/ ANF:
Per har sendt referater ud til bestyrelsen, til gennemlæsning, ikke fundet nogle bemærkninger.
Ellers ikke noget fra ANF.
4/ Bordet rundt:
Palle: Der er ikke noget.
Niels:
De lokaltilskud der er blevet ansøgt om, blev gennemgået, af revisor og derefter af bestyrelsen, som
fandt det i orden. Derefter skulle det under skrives af bestyrelsen.
Johnny har søgt plads på nordsiden, men det er videregivet til Bådinspektøren som vil tage sig af
det.
Der er sendt 17 restance breve ud da der ikke er blevet betalt til d: 01-03-2017
Der er så stadig 11 aktive og 1 passive der ikke har betalt da vi havde bestyrelsesmøde.
Vi må opfordre til at få det bragt i orden, ellers har man heller ingen stemmeret til
generalforsamlingen, som er d: 16-03-2017
Ingolf:
Der blev forespurgt om en flydebro, der skal til Egholm, om det vides om det er en bro man må
ligge til når den bliver monteret, det skulle det være.
Steen:
Musik til standerhejsningen med koret er på plads, og musikken til om aftenen er der også styr på.

Der har været en kajakroer der har sagt til Steen at han har en aftale med at han må sætte sin kajak i
vandet i slæbestedet, det kunne Steen selvfølgelig ikke tage stilling til, og derfor vil tage det med på
bestyrelsesmødet.
De specielle aftaler der somme tider dukker op, kan vi ikke bruge til noget, da det skal være ens
regler for alle, så han kan vælge at betale 50 kr hver gang eller 500 kr for en sæson.
Så det lader Steen gå videre med til kajakroerne.
Øjvin.
Kahytten er blevet flyttet hen på hjørnet, og der er lavet strøm og vand, men vandet fungerer ikke
helt som det skal, men bliver ordnet.
Vi får i første omgang kun sat vores bænkesæt sat op, og ser hvordan det går, og måske senere får
lavet terrasse.
5/ Generelle punkter.
A Mastekran.
Dan er i gang med at få styr på vores mastekran, har lavet aftaler med smed og div. Så den kommer
til at fungerer helt som ny, efterfølgende vil Dan følge op på den 1 gang om året vil Dan følge op på
den, så den hele tiden er i orden.
B: Strøm i klubhus.
Steen er ikke helt kommet over vinteren, så han er ikke helt færdig med at undersøge strømforbrug i
klubhuset endnu; Men vil begynde at arbejde lidt hårdere for at blive færdig.
C: Energirenovering af Klubhus.
Jan Blæsbjerg har haft ringet til Niels omkring vores klubhus med renoveringen, der spurgte Niels
om fjernvarmeforbruget er dækket på samme måde som el forbruget, vi skulle være sikker på at det
kan betale sig at lave EL om til Fjernvarme, men det kan det.
Der er kommet et tilbud fra smed Johannes, med at lave det indvendige installationer, som lyder på
ca. 102.000,00 kr. med det er Johannes der har kontakt med Tove fra kommunen, så vi afventer svar
derfra.
D: Wi-Fi
Det kører som det skal, og er blevet lovet færdig senest til 01-04-17.
E: Mobil- Pay
Vi er stadig underlagt Danske Bank med mobil- pay, men når det hele er på plads vil vi overgå til
Nordjyske bank.
F: Generalforsamlingen.
Per ville prøve at se om det var muligt at finde en dirigent i ANF, der var flere der mente det kunne
være en god ide, men der var desværre ikke nogen der kunne denne dag nogen var ude at rejse, og
nogle havde selv generalforsamling, så vi prøver en anden mulighed.
Der er kommet nogle indkomne forslag.
1/ Overvågning.
2/ Hund i klubhus
De bliver hængt op i klubhuset.8 dage for generalforsamlingen.

G/ Standerhejsningen.
Koret som vi plejer til standerhejsningen om eftermiddagen er på plads,
Musikken til om aftenen er også på plads.er kommer, alle mail der er relevante for bestyrelsen, skal
videresendes, så vi ikke render ind i igen at nogle i bestyrelsen ikke kendte til nogle mail som var
relevante. Så det skulle være på plads nu.
I/ kom og gå fest.
Som traditionen tro vil der også blive en kom og gå fest i år for de medlemmer der laver et stykke
ekstra ordinært arbejde, for klubben.
J/ Limfjordkrydser.
Per har ikke haft tid til at kontakte Limfjordkrydser for at få en afklaring på de ting de gerne vil
have os til at hjælpe med, der har været noget vi ikke er tilfreds med, og vil gerne have det sat på
plads, derfor vil Per tage en snak med dem.
K/ Mail.
Vi har fået en mail fra et medlem, omkring udsendelse at mail og lignede ud til medlemmer, hvor
risikoen for spam. Vi blev gjort bekendt med det for ca. 4 til 5 mdr. siden og mener også vi har levet
op til det, vi begyndte med det samme at sende med bcc, om der kan være smuttet en enkelte skal vi
da ikke kunne sige. Men vi gør vores bedste og prøver at være mere opmærksom inden vi sender
ud. Men det er fint vi få en påmindelse hvis sådan noget sker.
Formand.
Per

Sekretær.
Ingolf

