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

Referat fra D: 03-12-18.
Deltager: Dan Steen Per Normann Ingolf.
Fravær: Øjvin.
1/ Foretræde = Der var ikke nogen, så bestyrelsesmødet gik i gang.
2/ Godkendelse af referat fra d: 12-11- 18 = Blev godkendt.
3/ Post/mail.
Post var der lidt forskelligt en del blev slettet, da det ikke var relevant for klubben
Der er kommet et indslag om at Egense havn som er blevet årets havn inden for Tur sejleren.
Så var der kommet noget som hed Aalborg bedste Det er et arrangementet der bliver afholdt, men
ingen betydning for os.
Så er der kommet nogle regninger der er sendt videre til Steen Bla. fra rengøring og Stadsing.
En kreditnota fra vognmand, som Leif K. fik og ville tage sig af.
4/ ANF.
a orientering fra ANF
b orientering årsmøde fra Aalborg kommune.
a/ Per Sahlertz ønsker af sikkerhedsgrunde foretaget nødvendige reparationer på syd molen.
(medtages på budgettet i ANF for 2019) så det forventer vi bliver taget fat på inden bådene skal i
vandet.
NSS er gennem ANF nu medlem af FLID, der er sammenslutningen af fritidshavne i Danmark
b/ . Fremsendte ønske om kommunalt tilskud til udskiftning af yderbolværk i Nørresundby
Bådehavn. Lige nu er der ikke plads i Aalborg Kommunes budget, det skal trækkes nogle år måske
hen til 22-23 før der er plads i budgettet. Overslaget er på ca. 3.2 mio. kr. Baggrunden for at det
ikke kan komme med før er, at kommunens anlægsbudget er meget stramt på grund af investering i
Aalborg nye +bus system

5/ Bordet rundt:
Normann: Efter som det kan trække lidt ud med at få vores alarmer/låse til at fungerer igen, det er
åbenbart ikke så lige en sag.
Derfor har vi besluttet at de passive der ønsker dette kan få en c-nøgle, man skal blot henvende sig
til Ingolf og aftale med udlevering af nøgle.
El og varmeforbruget der er en lille stigning i klubhus, men det er selvfølgelig på grund af der er
blevet koldere.
Forbruget i vandet er selvfølgelig faldet, men der jo heller ikke rigtig flere både i vandet.
Der vil formentlig blive opsat el stander på havnen til foråret, derfor får det også en indflydelse på
kort til klubhus, det er med baggrund i dette at det kan trække lidt ud med at finde den rigtige
løsning.
Havnens dag er udsat til d: 01-06-19, så vi må se om det bliver til noget denne dag, så må NSS
trække sig for det falder sammen med andre ting.
Ombygning af vores facade mod syd bliver der indhentet 3 tilbud som det hedder sig man skal, for
at kan få tilskud, der medfølger en tegning så man kan se hvad vi påtænker os fra bestyrelsen side.
Det påtænkes at flytte terrasseindgangen til højre (set fra vandsiden) så vi kan få bedre udnyttelse af
hele klubhuset og få mere plads på terrassens læside
Der efterlyses stadig nogle medlemmer der vil være lidt behjælpelig med nedtagning af de ting der
hænger på væggene i klubhuset.
Vi skulle gerne i gang i starten af januar da huset skal være malet og gjort færdig inden
generalforsamlingen, klubben er selvfølgelig vært for et stykke brød og vand i den tid det står på.
Hvis man gerne vil give et lille nap så giv en fra bestyrelsen besked, det er ikke noget hårdt arbejde.
Vi skulle gerne være færdig senest midt i marts, så bliver facaden skiftet når der bliver lidt varmere.

Så meld jer nu og give et lille nap,
Steen: Status og konto.
Kontoen gennemgået, og er tilfredsstillende
Der er endnu ikke sket en overflytning af vores mobil-pay fra Danske bank, Per vil rykke for det.
Vi har pt. Penge til gode ved Aalborg kommune som formentlig snart kommer.
Vi har fået ny kontaktperson ved Aalborg kommune, (Tove er gået på pension) som er tilknyttet
Fritidsområdet. Vores nye kontaktperson hedder Heidi Pedersen.

Steen mener vi giver for meget i forsikringer. Dan er sat på opgaven at gennemgå vores
forsikringer. Gennemgangen skal også tage med at vi nu er med i FLID, hvor der bla. er
bestyrelsesansvarsforsikring inkluderet.
Ingolf:
Der har igen været besøg af rotter udenfor, så kommunen er blevet kontaktet, og vil tage sig af det.
Ingolf har haft kontakt med dem der har med vores c5 program at gøre, for at finde ud af ud
printning af medlemsliste med alle dataer.
Det er bla. med henblik på at forsætte med gaver til nogle fødselsdage, kan det ikke lade sig gøre
må vi jo droppe dette eller få et andet program hvor det kan lade sig gøre.
Dan:
Bankospillet gik som det plejer der var 45 deltager ca som de forrige år, det var en rigtig god
eftermiddag bla. med gløgg og æbleskiver til at slutte af med rigtige fine præmier som Marie og
Alice fik skaffet fra SuperBrugsen og Carlsberg som har sponsoreret noget af det.
Afrigger festen gik også planmæssig med en god stemning og dejlig musik.
Øjvin: Var ikke til stede.
Per:
Præsentation er udsat til efter Jul.
Arrangement Flodsejllads bliver der stadig arbejdet på til afvikling til foråret, det skulle have været
et fælles arrangement med ANF , det kan være det ender ud med at vi selv afholder det i NSS
Der kommer nærmere information når det er på plads.
6/ Generelle punkter.
a/mobil-pay er der ikke slettet fra Dansk Bank endnu, men vil blive rykket.
b/ Oprettelse af mail adr. til hver enkelte bestyrelsesmedlem er under udarbejdelse, og forventes på
plads ved årsskiftet.
c/ Åbning af jernbanebroen er der ikke kommet en afklaring endnu, vi afventer.
d/ Mastekranen arbejdes stadig på.
EVT:
Der er nogen der har placeret en 200 liters tromle i miljøskuret. Det er IKKE det miljøskuret skal
bruges til, så den der har stillet den der må gerne melde sig og sørge for at den bliver fjernet.
Det skal understreges, at den ikke vil blive tømt for indhold,

SÅ HUSK DEN MÅ IKKE BRUGES.
MEN BRUG DE ANDRE PLASTBEHOLDERE DER ER DER I FORVEJEN.

Der ønskes en glædelig Jul samt et godt og
lykkebringende Nytår.
Bestyrelsen mødes igen til status d: 26-12-18 kl 10.00
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