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

Bestyrelsesmøde d: 03-09-18
Deltager: Dan Per Steen Normann Ingolf Øjvin.
1/ Evt. Foretræde: Der kom et medlem og gerne ville have ordnet en parkerings godkendelse.
Husk der er muligt at komme og bruge de første 15 minutter inden BM- mødet starter.
2/ Godkendelse af referat fra d: 13-08-18= Godkendt.
3/ Post/mail.
Der var kommet noget om mobil-pay- betingelserSå er der kommet en tak fra Livø jazz som takker for at vi formidlet det videre til vores medlemmer.
Ellers nogle ting som vi ikke kan bruge.
Der var kommet et indslag fra Leif Kraus om følgende punkter:
A/ Salg af Diesel:
B/ Mastekran:
C/ Hjemmesiden:
A/ Vi har taget til efterretning omkring dieselsalg, vi er måske blevet forstået forkert, det har ikke
noget at gøre med prisen på diesel, det er vores fejl men ligger ikke til grund for at stoppe
dieselsalg.
Vi har ikke ret stort salg af diesel, og skal det være helt på linje med lovgivningen, bliver det en
større udgift, samtidig med at det kan være et problem når der skal fyldes på, der skal jo være en
med en nøgle til tanken.
Og der er så fine anlæg i de andre havne omkring os, så derfor har vi taget denne beslutning.
B/ Dan undersøger hvad muligheder der er i forbindelse med nuværende kran eller evt en ny/brugt.
Der kommer lidt mere om kran længere nede.
C/ Leif Kraus blev lover lidt information da han sagde ja til at være behjælpelig med at få vores
hjemmeside op at køre, Leif mener ikke at have modtaget noget information omkring det fra de
personer der kan trækkes på, så det vil der blive rettet op på, vi beklager at det er smuttet for os og
prøver at rette op på det, er der andre der har lyst til at hjælpe Leif er de velkommen.

4/ ANF.
A/ Referat fra udviklingsmøde:
B/ Status ombygning:
C/ Havnesyn:
a/ Referat blev gennemgået der er snakket om at man skal prøve at finde nogle modeller, hvor
havnene i ANF bliver mere strukturer dvs prøver at samkører nogle ting, hvor der måske sidder eks.
En kasserer der har alle ANF-havne og lignede. Der arbejdes på en model hvor de enkelte
aktiviteter bygges op i moduler, og havnene kan tilkøbe sig de moduler der er relevante for dem.
b/ Det har efter af faring at der sommertider kan gå lang tid inden tingene bliver lavet, bl.a. fordi
klubberne selv bestiller håndværker og lignede, blev det bestilt af ANF og de håndværkere der er
tilknyttet ANF kan det formentlig gå noget hurtigere, så det bliver der arbejdet videre på.
Med hensyn til ombygningen af NSS-havn er der ikke en hel masse endnu, på grund af ferie og
lignede.
c/ Der skal være havnesyn i alle ANF-havne, derfor skal hver bestyrelse gennemgå havnen, og
indsende opgaverne, derefter Peter Simonsen sammen med hver enkelte bestyrelse gå ønskerne
efter, og se hvad rækkefølge det kan blive lavet.
5/ Bordet rundt:
Normann,
Der er blevet læst el og vandforbrug op for August mdr. som er følgende,
El- forbrug klubhus= 681Kw
El- forbrug Havn = 1459 Kw
Vandforbrug klub = 10 Kb
Vandforbrug Havn= 5 Kb
Fjernvarme Klubhus = 7 Kw
Øl automat =249 Kw
Normann har jævnlig luftet vores vandrør ud på havnen, så det ser ud til at været rimelig nu.
Der er på vestbroen sat en plastik kappe på toppen for at afhjælpe mod det rust der kan ryge af, vi
håber det er i orden.
Med hensyn til at vi godt kunne tænke os at få renoveret vores baderum og evt. få fjernvarme derud
også. Normann har haft en snak med Blæsbjerg som vi også brugte da klubhuset blev renoveret.
Så skulle der gerne komme et overslag hvad det vil koste, og hvad vi kan få i tilskud derefter tager
vi stilling til om det skal gøres.
Der er begyndt med en ekstra rengøring af toilet og baderum 1 gang om ugen, så det ser pænt ud nu,
men det kan godt være det kun bliver i sommerhalvåret, det er ikke sikker der er behov i vinter,
hvor der ikke er så stort forbrug i det område.

Normann har været ude at kigge på nye havemøbler, og har fået grønt lys til at indkøbe 2 sæt til
terrassen, så det bliver gjort mens de er på udsalg.
Steen.
Kontoen blev gennemgået og ser fin ud.
Vi har været ude for at alarmen i klubhuset, og vi efterfølgende har fået en regning på 1200kr
Det er jo nogle trælse penge at komme af med, når der ikke er noget udefrakommende der har været
på spil.
Vi må henstille til medlemmerne at når man forlader klubhuset som sidste mand, at man sørger for
at lukke terrassedøren, og at der ikke sidder en kile og holder døren, toiletdøren skal selv gå i når
alarmen bliver sat til.
Man kan jo stadig komme ind på toilettet med koden uden at skulle i klubhuset, hvis det er lukket.
Der bliver sat en ny mobil-pay konto i gang lige så snart det er muligt, og det nye nummer vi blive
ophængt i klubhuset.
Ingolf:
Der er kommet 2 nye medlemmer så dem siger vi velkommen til.
Dan:
Fisketuren d 15-09-18 er ved at være på plads, det bliver Jane der kommer til at stå for køkkenet,
Med morgenmad eftermiddagskaffe og grill der vil selvfølgelig være nogen til at hjælpe.
Dan tager kontakt til Serridslev fiskepark for at finde en pris pr. stang det kommer til at ligge
omkring 100kr for 3 timer
Øjvin vil tage kontakt til busselskabet for at lave en aftale.
Afrikker festen har vi diskuteret og planlægningen er i gang
Det er oppe igen med vores mastekran, med at den ikke fungerer helt efter bogen, Dan vil få kigget
på den hurtigt mulig.
Der er også blevet taget nogle tilbud hjem på en ny kran, som formentlig vil ligge i størrelse orden
af 150.000 til 250.000 kr, men er der nogen der har nogle forbindelser eller ved hvor man evt. kan
få en billigere er man velkommen, så kontakt Dan.
Vi er enig om at det skal på en generalforsamling når man er oppe i de penge, det kan vi ikke selv
forsvarer.

Øjvin:
Der er igangsat oprydning på vinderpladsen med biler der står over det hele formentlig fra
håndværker,

Øjvin vil tage kontakt til formanden for at få vores nøgler og låse tilbage som de lånte til at lukke
porten, men det skete aldrig der mangler 2 låse og 2 paler.
Øjvin ønsker igen en kontrakt for et år af gangen til fastligger, det er vi også enig om skal laves, Per
vil udarbejde en oplæg til en kontrakt til næste møde.
Der vil blive en ændret pris for fastligger, vi har ingen i øjeblikket det er for at have noget klar hvis
der skulle komme en enkelt eller to.
Vi må opfordre at man fortøjer bådene i noget ordentlig fortøjninger, og samtidig kan man i år få en
gratis stander, gå hen til Bjarne i klubhuset og få en.
6/ Generelle punkter:
A/ Limfjordskrydseren skal der laves en opfølgning i form af regning,
Der vil blive sendt en regning på 890 kr for kaffe og sodavand.
Næste år hvis vi deltager med brug af klubhus, vil der blive sendt regning på vand og kaffe
ligeledes vil der blive afsendt en regning på en rengøring af toiletterne, da de bliver brugt flittig.
Der vil også være en regning på strøm.
B/ Parkering.
Der er blevet spurgt om vil leje noget af vores parkeringsplads, men det har vi sagt nej til, da vi jo
stadig kommer i klubben om vinteren, vi har jo også en del passive medlemmer der gerne vil i
klubben om formiddagen også om vinteren, så der skal være plads.
C/ Jernbanebroen.
Per har haft kontakt til DSB omkring jernbanebroen med ekstra åbning af jernbanebroen, men har
fået et afslag i første omgang, men forsøger igen.
D/ Mastekran: under Dan.
E/ Parkering:
Per vil gerne overtage registrering af biler til vores parkeringsplads, da det tager meget tid, men der
bliver lavet et udkast til næste møde,
Men man skal regne med det kun bliver en gang om mdr. så derfor skal man bruge seddeler fra
klubhuset til man har fået en mail at man er registeret, men der kommer nærmere info når det er på
plads.
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