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

Bestyrelsesmøde d. 12-11-18.
1/ Mødet starter med Aktivitetsudvalget samt bestyrelsen til at få lavet den nye
kalender for 2019. Fremsendes separat, og kan ses på hjemmesiden.
Da vi var færdig med det overgik vi til det ordinære bestyrelsesmøde kl 19.00.
Deltager: Per Steen Dan Normann Ingolf Øjvin.n
2/ Eventuelt foretræde som vi bruger de første ca. 10 min. til hvis der er nogen der vil
snakke med bestyrelsen, Men der var ikke nogen denne gang.
3/ Godkendelse af referat fra d: 08-10-18= Blev godkendt.
4/ Post/mail.
Der har været en del skriveri omkring en der søgte bådplads.
Så har der været nyhedsbrev, som blev sendt videre til Øjvin.
Så var der kommet noget fra Gogle om at løfte Nss til et højere niveau.
Nye koder til Steen.
Afregning af Parkeringspladsen.
5/ ANF.
A Orientering fra udviklingsmødet (referat til bestyrelsen vedhæftet)
B Orientering møde med Zietwing.
C Orientering årsmødet Aak (dagsorden vedhæftet til bestyrelsen).
A Vi fra Nss bakker op om de forslag der ligger
Nogle af de andre havne i anf. Har ikke haft bestyrelsesmøde endnu, men forventer de
også tilslutter sig.

B Undersøgelse af et fælles administrationssystem hvor repræsentanter fra Zietwing
var og fortælle omkring hvad de laver og til hvilket pris, men de var et forholdsvis dyrt
bekendtskab,
Der blev spurgt ind til prisen om ikke det kunne gøres billigere, men det kunne det
ikke, så det er for dyrt for vores klub, så indtil videre er vi ikke interesseret, men der
skal være et møde i ANF hvor det bliver taget op.
C Årsmøde med Aalborg kommune hvor ombygningen af vores havn var
på dagsorden kommunen vil måske godt tage del i det men det bliver først i 2021der
vil blive taget hul på det, da alle anlægsopgaver er sat på hold for at finansiere den nye
busløsning.
Vi regner med at renoveringen af syd molen er med på ANF programmet til næste år.
Der skal gerne findes en løsning der dels kan sikre at molen kan holde inden at den
falder helt samme, og så vi ikke laver noget halvt i forhold den fremtidige plan for
udviklingen af havnen.
Udgangspunktet er at vi går efter at få lavet ydermolen med ny indsejling samt flydebro
på tværs. Punktet tages op til næste ANF bestyrelsesmøde hvor mulighederne forventes
at falde på plads.
6/ Bordet rundt.
Normann:
1/Der er møde med Beas d: 20-11-18 omkring alarm i klubhuset, så forhåbentligt bliver
det snart lavet.
2/ El og vandforbruget ser nogenlunde rimelig ud, bortset fra at det burde være faldet
noget mere, da en del både var kommet på land.
Derfor må vi jo nok konstatere at der er nogen få både der stadig bruger en del mere
strøm end det er planlagt.
Ønsker man strøm til sin båd til varme eller andre strømforbrugende enheder SKAL
Man have en bimåler på og afregne dette særskilt. Som anført tidligere, forbeholder
klubben sig retten til at sætte bimåler på alle stedet hvor der er strømtilslutning, for at
se om strømforbruget er rimeligt. Ellers må vi jo igen begynde med at der kun må være
strøm på når man er i båden, det vil vi ikke ret gerne tilbage til.
3/ Der er igen ved at blive planlagt med åben vand og båd (Havnens dag). Som det
ligger nu, er det planlagt til samme tid som karnevallet, og så er det ikke relevant for
vores havn at deltage. Hvis det bliver på et andet tidspunkt vil vi overveje at deltage
hvis vi kan lave nogle aktiviteter der gør at vi kan forvente flere besøgende i
Nørresundby. Normann tager en snak med de andre havne hvad vi gør, vi fik jo heller
ikke meget reklame.

4/Regnar Jensen tilbud på nye vindue partier er ikke kommet endnu men vi skal også
have kommunen ind over, der vil blive rykket for det.
Steen:
Steen har sammen med Villas fået regnskabet bogført og er i orden
Vores indestående ligger meget lig samme tidspunkt sidste år, så det er fornuftigt.
Overførelsen af gamle mobil-pay er blevet sendt til Nordjyske bank.
Alt det skal indberettes til kommunen skulle være på plads.
Der er aftalt at vi skal prøve at finde en anden arbejdsfordeling i bestyrelsen, men det
bliver først efter generalforsamlingen, og en opgave for en eventuel ny bestyrelse.
Ingolf.
Der har været lidt polemik omkring en der har ansøgt om en bådplads, men båden har
ikke en motor i, så bliver den efter Øjvin betragtet som en husbåd og så er der andre
regler at tage hensyn til, så vi afventer.
Julespillet blev drøftet med afholdelse d: 01-12-18 der er sendt indbydelser ud og det
skulle være på plads.
Pladerne vil være steget så 1 plade koster 20kr 3 plader for 50 kr.
Øjvin:
Der er blevet ændret lidt på pladserne på vinterpladsen, Lastbilerne har i nogle tilfælde
svært ved at komme ind med nogle både, da pladsen er blevet mindre.
Men i samråd med chaufføren om hvordan det på bedste måde kan lade sig gøre, for at
bruge mindst mulig tid, og derved gøre det billigere frem for at komme til at stige i
pris.
Dan:
Gaver til Bankospillet vil Marie og Tanja prøve at få nogle gode tilbud Bla. fra den nye
brugs
Afrigger festen skulle køre men er også afviklet inden referatet er kommet ud.
Per.
Der er ved at blive lavet en velkomst information seddel til nye medlemmer med de
meste relevante ting. Per har lovet den færdig i starten af det nye år.

Så vil bestyrelsen takke Leif Kraus for det store stykke arbejde med at få vores
hjemmeside oppe at stå, som skrider godt frem nu.
7/ Generelle punkter.
A/ Den nye mobil-pay som kan bruges er nummeret 80886 så det gamle er sat ud af
drift.
B/ Der vil blive lavet en ny mail til hvert enkelt bestyrelsesmedlem og Øjvin for at vil
kan få tingene ind på den, så det ikke bliver blandet med vores private mail, det
forventer vil ske lige efter nytår.
C/ Der er ikke kommet nogen løsning med broerne om længere åbningstid i
sommerhalvåret, men bliver stadig arbejdet med.
D/ Mastekran der bliver arbejdet med forskellige løsninger, hvor Dan og Øjvin er på
sagen, der er udarbejdet nogle forskellige muligheder.
E/ Afrigger festen er afviklet.
En stor tak til de medlemmer der deltog i ren -dag, det var dejlig, så det ikke kun var
bestyrelsen.

Formand.
Per

Sekretær.
Ingolf

