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

Bestyrelsesmøde d: 13-08-18
Deltager: Dan Per Normann Steen Ingolf Øjvin:
1/ EVT: Foretræde
Maria var inde omkring en mærkelig sag, hvor der er dukket et udgiftsbilag op
med hendes navn på!
Da der ikke er nogen der kender til bilaget, og der ikke er udbetalt penge på
bilaget, er sagen henlagt da vi ikke kan komme videre med det.
2/ Godkendelse af referat fra d: 04-06-18 = Godkendt.
3/ Post/mail:
Der har været en del der ikke var relevant for klubben
Så har der været nogle regninger der er sendt til Steen
Der har været en forespørgsel om ulykken nede ved os, men vi henviste til de
offelige medier.
4/ ANF:
Der har ikke været nogen anf-møde siden sidst, så der er ikke noget at skrive om
Per følger op på denne parkeringssag som har ligget lidt stille i ferien.
Per følger løbende op omkring projekt med modernisering af havnen.

5/ Bordet rundt.
Normann

Der er blevet fuldt op på forbrug af strøm og vand.

For Juni

For Juli

Strøm i klubhus 697 kw
Havn
1335 kw

Strøm i klubhus 758 kw
Havn
1357 Kw
Skur under broen 2 Kw

Vand i klubhus 12 Kb
Havn
14 Kb

Vand i klubhus
Havn

Fjernvarme

12 Kw

Fjernvarme

7 Kb

Automat

284 Kw

Automat

338 Kw

14 Kb
21 Kb

Så har der været et utæt vandrør i havnen, hvor Nielsen og Brostrøm fik lavet.
Der har været en lysstander der var væltet, men er blevet lavet.
Steen.
Status af konto blev gennemgået, der var nogle små rettelser
Der vil blive indkøbt en ny mobiltelefon som vil blive sat i gang ved Nordjyske
Bank, Steen har forsøgt at lukke kontoen i Danske Bank for at få det samlet i
Nordjyske Bank, men det er åbenbart noget af en opgave, som vil gå lidt ud i
fremtiden, derfor ny telefon og Nordjyske Bank.
Dan står for indkøb af telefon.
Per tager fat i Danske Bank for lukning af den mobilepay konto der er lavet.
Der blev diskuteret en omlægning af kontorarbejde og fordeling af
arbejdsopgaver.
Der igangsættes en strukturering af opgaverne, da Steen hverken kan eller vil
være den daglige kontaktperson for alt, når han snart flytter fra sin båd.
I første omgang betyder det at der fremover kun vil blive registreret
ændringer/nye nummerplader til tilladelser til parkering 1 gang om måneden,
samt at dette kun vil ske ud fra mail til bestyrelsen. Man er selv ansvarlig for at

hente en parkerings seddel i klubhuset indtil man har fået en registrering fra
parkeringsselskabet på mail om at bilen er registreret, samt at registreringen og
bilen nummer er korrekt.
Der vil blive opsat meddelelse om dette på opslagstavlen.
Der er blevet besluttet at der kommer en ekstra rengøring af toilet afdelingen
tirsdag, da der ikke altid ser lige pænt ud.
Ingolf.
Den sommerfest vi havde snakket om bliver aflyst, da hele bestyrelsen er
fraværende den pågældende dag, og vi fornemmer at der ikke er så mange
hjemme der har vist interesse. I stedet prøver vi at lave lidt mere fest om aftenen
i forbindelse med vores årlige fisketur.
Nærmere info følger:
Der er kommet nogle nye medlemmer, så dem byder vi velkommen i klubben.
Der har også været en forspørgelse om en plads til en 11 meter båd, det var ikke
mulig at finde en plads, så den kommer ikke.
Der har været konstateret rotter ved klubhuset, kommunen er blevet kontaktet,
og har været her.
Efter sidste påfyldning af dieselolie kan vi se prisen ved indkøb er 11,16 kr, hvor
vi sælger det til 10,00 kr. det hænger ikke helt sammen.
Vores anlæg er utidssvarende og vores omsætning er for lille til at vi kan forsvare
at investere i et nyt dieselanlæg. Da vi har så mange havne omkring os med anlæg,
har bestyrelsen besluttet at vi afvikler salg af dieselolie, så når tanken er tom
bliver der ikke indkøbt mere, så bliver det lukket og anlægget solgt.

Resten af diesel skal koste 11.50 kr pr liter til den er
tom.
Der er fra bestyrelsen side blevet diskuteret omkring pakeringspladsen, der må
kun uddeles parkerings seddel til medlemmer der har besøgende, og ikke til
andre, der bare kommer og vil have en pakeringsseddel, herunder heller ikke til
dem der bruger slæbestedet.

Dan.
Dan skal tage en snak med aktivitudvalget med vores årlige fisketur.
Der vil blive indkøbt nogle ledlys til indsejlingen, som skal være midlertidig
løsning, indtil vi ved noget om havnen.
Øjvin.
Der er ved at være styr på udlejning af bådpladser, og fået det hele rettet til.
Vi må opfordre til at man får stander på bådene, man kan bare hente en stander
i klubhuset.
Der er stadig mange der ikke har stander på.
6/ Generelle punkter.
Limfjordskrydseren løber af stablen lørdag d 18-08-18
Sejlklubben deltager ikke i svøm over fjorden, men de bruger vores klubhus som
de plejer, ellers er vi ikke med.
Limfjordsbroen:
Samtidig har Per forsøgt at få en løsning eller i hver fald en samtale med
Banedanmark, men har fået oplyst forkerte telefonnumre, der forsøges stadig
med at få broen til at åbne lidt længere om sommeren.
Dan forsøger stadig at få mastekranen hævet, og samtidig skulle Dan undersøge
hvad pris der er på en ny eller brugt.
Der vil blive sat en undersøgelse i gang med at lave vores baderum/ toiletrum
mere moderne, da det er ved at blive forældet.
Men det skal op på generalforsamlingen, og godkendes da det er et større projekt,
Så Normann og Per vil prøve at indhente tilbud, og undersøge muligheden for at
få det igennem som en energirenovering, for at få udskiftet vores elektriske
gulvvarme.
Oplæg skal være klar til vores kommende generalforsamlingen

EVT:

Normann vil stå for indkøb af nye møbler på terrassen, der kan nok fåes nogle
gode tilbud

Formand
Per

Sekretær
Ingolf

