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

Bestyrelse referat fra d: 07-01-19
Deltager: Per Dan Ingolf Normann Øjvin.
Fravær: Steen meldt afbud på grund af ferie.
1/ Evt: foretræde der var ingen, før mødet start.
2/ Godkendelse af referat fra d: 03-12-18 = Er godkendt.
3/ Post/mail.
Der er noget omkring skibet Trader som er sendt ud.
Brev fra Engholm marineudstyr, lagt i klubhuset.
Så er der kommet noget om domænenavn omkring betalinger.
Så er der kommet nogle regninger.
Så er der på e-boks kommet om indberetning af moms senest d 01-03-19.
4/ ANF.
A/ ALH.
b/ Flid.
A/ = Ahl er en sammenslutning af nogle enkelte havne i Aalborg lystbåde havne.
Der har været forespurgt om vi kunne have lyst til at deltage, dvs at vi kan lægge nogle ting
sammen, for at gøre det lettere for klubberne, det er stadig ens ejen klub der melder ud hvad de vil
deltage i.
Der er møde i ALH. D. 09-01-19 hvor der vil blive diskuteret forskellige budgetter, om det evt kan
svare sig at deltage i.

B/ Flid
Der er møde i Flid d: 23-01-19 hvor Normann og Per eller Dan deltager om der kommer flere med
vides ikke endnu.
5/ Bordet rundt:
Normann
Lås i klubhus er der ikke taget en endelig afgørelse, da vi ikke har helt afklaret med Beas, hvordan
vi kan koble det sammen med lysstander på havnen.
Det hele skulle gerne kobles sammen, som de har i nogle andre havne hvor strøm indgang til
klubhus og div. Er koblet på en app over mobilen.
Der skal være møde i ANF også for at få en samlet løsning og derved en billigere ordning.
Strøm i klubhus ser fornuftig ud
Automat ligger på det samme forbrug.
Vand ligger også næsten som det plejer.
Der er blevet skiftet nogle pærer på havnen, der er også pærer der skal skiftes på vinderpladsen men
det er under kommunen så det er ikke sket endnu selv om det er længe siden det er blevet sagt og
der er også rykket for det nogle gange.
Den 200 liters tromle der er kommet over i vores kemikalier rum er stadig ikke blevet flyttet, men
den må ikke bruges.
Der kommer ny el-måler i klubhus og på havnen.
Der er 3 medlemmer der har meldt sig til at hjælpe med nedtagning af ting på væggene.
Det er ikke helt afklaret hvem der skal male når vi kommer så langt.
Så fik vi snakket igennem omkring Træskibslauget da de er i gang med at give vores mesanmast en
overhaling, da de jo skal have noget for det, der går noget tid med det.
Ingolf:
Der blev printet en mdr regnskab ud fra banken hvorefter det blev gennemgået, der har været en del
store regninger i den forløbne mdr.
Der er også kommet nogle regninger som er blevet betalt.
Der har været et medlem der har ønsket en anden plads da han har fået en større båd, er blevet
henvist til Øjvin.
Vi har også fået et nyt medlem som vi siger velkommen i klubben.
Så har jeg bedt Dan om en spiseseddel til fællesspisning, de 2 mdr. det står på så det kan blive sendt
ud.

Vi må jo sige det var ikke mange der ville give en lille hånd med at hjælpe med at pille ting ned fra
væggen i klubhuset der kom 3 stk men det går.
Så har vi fået lidt ros fra et medlem, som hører til sjældenheder så det var skønt at prøve.
Der er blevet aftalt at der skal udleveres en opgørelse fra banken til hvert bestyrelsesmøde for den
løbende mdr. til hele bestyrelsen.
Per spurgte indtil om vi har fået de penge fra Aalborg kommune som Steen snakkede om vi havde
til gode ved sidste møde, men det kunne jeg ikke sige noget om, så det må vente til Steen er
hjemme.
Efter hvad Steen sagde til sidste møde skulle vi have 25.000 kr til gode ved kommunen.

Dan:
Dan er i gang med at undersøge forsikringer i Flid hvordan vi kan blive dækket der og hvad priser
der er, der er noget vi er dækket under når vi er medlem af Flid, det er jo ikke noget ved at måske
være dækket 2 gange for det samme hvis det er tilfælde.
Øjvin:
Der vil til vores næste Ren-Dag blive opsat skilte med video overvågning i havnen, vi har det jo i
klubhuset og også på havnen vi har bare ingen skilte.
Tall Ship Race skal vi i gang med at planlægge, Per vil søge spiritus bevilling så det er på plads
Øjvin og Normann vil indhente tilbud med fadølsanlæg ved Carlsberg og Thisted bryghus og se
hvad de kan og vil tilbyde.
Per:
Præsentation af nye medlemmer om regler ( afventer)
Flodsejlads Vil blive i uge 10 om det bliver i AS eller NSS ved vi ikke helt endnu men det bliver
uge 10 det ligger fast.
6/ Generelle punkter:
a/ Mobil-pay: Der er stadig ikke sket noget med lukning i Danske Bank der er ikke overflyttet
penge endnu, så Per vil rykke for det.
b/ Oprettelse af mail til hvert bestyrelsesmedlem er ikke gået i orden endnu:
c/ åbning af broer i sommer: Der har ikke været nogen afgørelse endnu:

d/ Mastekran: Den operatør der skulle finde en løsning med kranen har været syg men skulle være
på højkant nu.
EVT:
Husk fra bestyrelsen side at melde ind til Per hvis der kommer flere med.
Næste bestyrelsesmøde bliver ændret til d: 05-02-19 kl 19.00
Formand
Per.

Sekretær
Ingolf,

