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

Deltager: Per Dan Steen Normann Ingolf Øjvin.
1/ EVT: Foretræde.
Henrik var om en forespørgsels for en båd på vinter pladsen, og fik et svar.
2/ Godkendelse af referat fra d: 03-09-18 = Blev godkendt
3/ Post mail
Der var ingen post, men en del mail.
The Tall Ships Races 2019 sendt rundt
Havnefogeder som er sendt til bestyrelsen.
Der har været en forespørgsels om at sende optagningsliste ud på mail. Men vi ved
ikke helt om tiderne passer, derfor kan vi ikke gøre det.
Så har der været en mail fra George B Christiansen om vores mastekran. Der kommer
et svar under et andet punkt. (Dan)
Jeg syntes det er noget sent der skal findes ud af noget ang. mastekran nu har der været
snak om at mastekranen ikke har været i orden i de sidste 4 år og hver gang der skal ses
på den er det først når den skal bruges. Det kan ikke passe at der skal ske et eller andet
før den vil blive lavet .

4/ ANF.
A orientering fra udviklingsmødet (der er ikke modtaget et referat endnu).
B Dagsorden for mødet d. 09-10-18
C Årsmøde med Aalborg kommune.
D Havnesyn.
E Ombygning.
A. Udviklingsmøde var alle undtagen Fiskeklynger enig om at arbejde videre med
idéen om at ændre konceptet med håndværker, så det bliver de samme håndværker i
alle ANF havne, det skulle også kunne give en besparelse på håndværkerudgifter. Og
der kan blive en sammenlægning af flere ting.
B. Der er sendt dagsorden ud til bestyrelsen for mødet i ANF d 09-10-18.

Der er sendt saltobalancen med og likviditet oversigt med, der er ikke nogen
indvendinger mod dette.
C. Der er snart årsmøde med kommunen, og udkast til dagsorden er fremlagt.
Umiddelbart mener Kommunen ikke vores ombygning ligger inden for deres rammer,
men der bliver arbejdet videre med det.
D. Der skal være havnesyn lørdag d. 13-10-18 i alle ANF havne hvor Normann og
Per vil deltage.
Bro ved landsiden falder lidt, Molen ved mesanmast synker, Yderbroen skal rep og
tjekkes.
5/ Bordet rundt.
Normann.
Lås til klubhus har været ude af drift, hvor ikke det har fungerer efter hensigten,
Så det er sådan at man skal bruge kortet som altid, Men derefter bruge nøglen for at
låse døren op.
Vi beklager at det er på den måde det fungerer lige i øjeblikket, det er selvfølgelig et
problem for Passive medlemmer, så kan de jo kun komme ind hvis der er nogen.
Vi prøver at få det bragt i orden hurtigst mulig.
El og vand forbruget ligge nogenlunde, men der har været et noget større forbrug af
el på havnen.
Når den sidste søsætning er foregået skal der bi-måler på dem der ligger med strøm
hele tiden.

VI MÅ OPFORDRE TIL AT DER IKKE BLIVER
BRUGT EL-VARMER DA MÅLER KØRER
STÆRKT.
Vi har fremover besluttet at vi ikke vil offentliggør tallene, da det ikke rigtig kan
bruges til noget for medlemmerne,
Hvis der er nogen der har spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte os bla.
ved at komme de 10 min inden bestyrelsesmøderne.

Steen.
Konto og status er i orden.
Rengøring af toiletrum stopper for vinteren, da der ikke er behov.

Vi har fået ny mobil-pay nummeret er 30450845
Det gamle nummer udgår og bliver slettet.
Ingolf.
Molen ved mesanmast er ved at falde sammen igen, selv om den lige er blevet lavet.
Vi har tjekket de gavekort til vores fiske konkurrence, men de kan holde til næste
fisketur, så må vi jo håbe der er nogen der kan fange en fisk.
Det var ellers en fantastik tur med godt vejr.
Der er kommet nye medlemmer som vi byder velkommen.
Husk der er nøgler på kontoret og 1 ny stander (Flag) til nye medlemmer.
Dan.
Der har været undersøgt omkring mastekranen, hvad muligheder der forefindes,
Dan vil få et møde i stand i uge 42 med kranfirma, så det vil vise sig hvad muligheder
der er, samtidig vil Dan indhente andre tilbud.
Øjvin har også nogle forbindelser som han vil få undersøgt.
Med hensyn til mail fra George har kranen fungeret men der var desværre en
drejeplade der var gået ud af drift, men er lavet så den fungerer nu lige efter at vi
modtog mail, men vi skal have fundet en anden løsning, da kranen som den er nu
ikke er holdbar i længden, der har ikke pt været fare for at komme galt afsted, men
det er korrekt den ikke er optimalt.
Det er beklageligt at vi først tager virkelig fat på det nu, men det begrunder vi med at
investeringen er så stor de priser vi har fået i øjeblikket er prisen 200,000 kr og
monteringen, der skal være 3 personer til at betjene kranen og kranen er godkendt.

Øjvin.
Der er blevet lavet så der kan låses igen på vinterpladsen.

Man skal huske at der skal navn på bådstativer på
vinterpladsen.
Og der skal være ryddet op omkring vores stativer.
Stiger skal være låst fast.
Der er medlemmer der er blevet tildelt pladser på vinter pladsen, som Øjvin ikke
kender noget til, det skal gå gennem bådinspektør Øjvin både på vinterplades og
bådpladser i havnen.
Det har kostet ekstra til kranbiler fordi der går tid til oprydning da det bare bliver
smidt stativer over alt, prisen for optagning vil komme til at stige hvis det ikke er
gjort klar.
Der er forslag om at få malet klubhuset inden sommer, det er vi enig om, så det bliver
gjort.
På optagningslisten vil der komme en ekstra række på listen til at krydse af om man
kommer og spiser morgenmad.
Der mangler en pærer på vinter pladsen, som bliver lavet.
Der bliver også arbejdet videre med vindue parti, og så vil de blive rykket lidt
længere ned mod parkeringspladsen, så er man fri for at sidde og lukke for døren,
Men der skal Blæsbjerg fra kommunen ind over.
Per.
Regler for bopæl:
Fra tid til anden ønsker medlemmer at bo fast på deres båd herunder også, men ikke
nødvendigvis, flytte sin folkeregisteradresse til Nørresundby Sejlklub.
Bestyrelsen har besluttet at dette kan tillades, men at tilladelsen i det enkelte tilfølde
skal godkendes af den siddende bestyrelse, saamt kun udstedes for et år (sæson) ad
gangen, fra 1. oktober til 30. september
Betingelser:
• Medlemmet skal være aktivt medlem af bådklubben • Bo tilladelsen skal være
godkendt af bestyrelsen. • Beboeren skal have installeret separat el-måler (depositum

kr. 500,-) • Beboeren skal skrive under på at være indforstået med de opstillede
regler, herunder: Altid at leve op til de glædende regler i klubbens love At klubhuset
ikke må benyttes til opstilling af private genstande Der altid holdes rent i klubhuset.
Man er indforstået at man på ingen måde har fortrinsret til benyttelse af klubbens
faciliteter
Så frem medlemmet ikke lever op til de opstillede regler, og der en uge efter skriftlig
henstilling ikke er rettet op på det, kan tilladelsen trækkes tilbage med en måneds
varsel.
Pris:
At have fast bopæl i Nørresundby Sejlklub koster kr. 3.000,- der afregnes 1. oktober.
Begynder en aftale efter 1. februar koster det kun 1.500,Der afregnes ikke for at benytte båden som bolig igennem sommermånederne fra 1.
maj til 30. september.
Dog skal understreges at der ikke må bruges elektrisk varme uden at der er lavet
aftale om separat el-afregning.
P- registrering.
Som aktivt eller passivt medlem i Nørresundby Sejlklub har alle ret til at få
registreret 2 biler til parkering på pladserne foran klubhuset.
Registreringen gøres ved at der sendes en mail til: nss-havn@gmail.com
Med følgende oplysninger:
• Medlemsnavn •
Telefonnummer •
E-mail adresse •
Bilens registreringsnummer •
Eventuelt bilnummer der udgår
Registreringen vil blive foretaget løbende, men der må kunne forventes at der kan gå
op til 4 uger inden bilen er registreret. Indtil bilen er registreret, skal man ved
parkering bruge parkeringskort der udfyldes og lægges i forruden.
Nå bilen er registreret, vil man modtage en mail med bekræftelse på at bilen er
registreret. HUSK at tjekke at det er det korrekte registreringsnummer der er anført i
mailen.
Klubben tager ingen ansvar for at registreringen er udført korrekt.

Klubben forbeholder sig retten til at gennemgå de til enhver tid registrerede biler, og
håber de medlemmer der har dem registreret, om de stadig er ”aktive”
Er du i tvivl om din bil er registreret, så send en forespørgsel til ovenstående mail.
Begge indslag er godkendt af bestyrelsen.
6/ Generelle punkter.
Åbningen af jernbanebroen er gået lidt i stå men nu er ANF også gået med i det, så
det burde rykke lidt mere.
Ren-dag er der sendt indbydelse ud til d: 10-11-18 kl. 08.00 til morgenkaffe.
Afrikkerfesten er også på plads med musik og mad det forgår d: 17-11-18- kl 19.00
Der kommer mere info ud men sæt datoen af til de 2 ting nu.
EVT: Ingenting
Næste bestyrelsesmøde er ændret til d: 12-11-18
Mødet starter med aktivitetsudvalget kl. 18.00 for
Derefter at gå til det ordinære møde kl 19.00
Husk man kan møde bestyrelsen de første 10 min i det ordinære møde kl 19.00

Formand
Per

Sekretær
Ingolf

