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

Referat fra d: 05-02.19
Deltager: Per Steen Normann Ingolf.
Fravær: Dan og Øjvin Kunne ikke denne dag.
Gæster besøg fra Alarm firmaet SAXOSIKRING
Kenneth og Kim kom og fortalte om alarmer i klubhuset og i havnen, men i første
omgang bliver det klubhuset der skal findes ud af noget.
Der blev fortalt nogle muligheder af forskellige alarmer, og oprydning af alle de
ledninger der er på kontoret og i klubhuset, for at få et bedre overblik, og samtidig få
en alarm der er lidt fremtidssikret, som det nu kan lade sig gøre men tingene gå meget
hurtig inden for denne branche
Men der vil foreligge et tilbud hurtig mulig så vi kan komme i gang.
Når det er på plads skal der kigges på havnen både med kameraer og internet som
heller ikke kører som det skal.
1 EVT: Foretræde. Der var ingen.
2/ Godkendelse af referat fra d: 07-01-19= Blev godkendt.
3/ Post /mail
Der var kommet et brev fra Danske Bank omkring vores indestående på mobil-pay.
Så var der kommet et fra Frihavnsordningen som skulle betales.

Mail fra medlemmer omkring maling af klubhus
Hej bestyrelse
Vi har hørt at moderniseringen af klubhuset er at male væggene hvide.
Der har været en diskussion ved bord 1 om dette og holdningen var at det
er bedre at bibeholde "cigarkasse" udseendet en at få en "hvid sygestue".
Der var ingen fortaler for at male hvidt og at dette bare i fremtiden
ville forøge vedligeholdelsesudgifterne.
Det er taget til efterretning, men bestyrelsen er enig om at foresætte med en
opfriskning af klubhuset, da det trænger, og der skal ny vindue parti mod
terrassen, og nu er vi i gang med hjælp af nogle medlemmer.
4/ ANF.
A/ referat fra anf bestyrelsesmøde er sendt ud til bestyrelsen, men der var
ikke nogen bemærkninger til dette.
B/ Så har der været et møde i ANF med Flid hvor Per og Normann deltog,
De fik en orientering af Flid men vi må konstatere at der ikke rigtig var noget
vi kunne bruge i vores sejlklub.
5/ Bordet rundt.
Normann.
Der er blevet tjekket op på vores strømforbrug og vandforbrug det ser
fornuftig ud, ellers har der ikke været det helt store denne gang.
Og modernisering af klubhuset forsætter som det er besluttet, og der skal
indhentes tilbud om vinduesparti samt en bedre isolering ved terrassen, der
skal indhentes 3 tilbud så det er i gang.
Steen:
Regnskab blev givet en orientering og udleveret en opgørelse fra banken.
Der er begyndt at blive sendt girokort ud til betaling af medlemskab både
aktiv og passiv som skal være betalt til d: 11-03-19

Hvis man ikke har modtaget noget inden d- 01-03 bedes man regerer, hold
lige øje med spam om den skulle være smuttet deri
Steen skal have møde med revisorer for derefter er bestyrelsen og revisor
suppleanter indkaldt til møde d- 18-02-19 for at gennemgå og underskrive
regnskab så det er klar til generalforsamlingen.
Ingolf:
Der er ved at blive gjort klar til den kommende generalforsamling som er
torsdag d: 21-03-19 men der kommer en indkaldelse.
Der er på kommende generalforsamling følgende på valg
Steen ( Kassere)
Modtager genvalg.
Per ( Formand)
Modtager genvalg.
Dan ( Næstformand) Modtager genvalg.
Alle vores suppleanter er på valg da de kun er valgt for 1 år
De vil blive kontakte af Ingolf for at høre om de modtager genvalg.
Ellers vil indkaldelsen blive sendt ud senest 01-03-19 da den skal være ude 3
uger før.
Er der nogen indkomne forslag skal de være Formanden 14 dage før
generalforsamlingen.
Dan og Øjvin Kunne ikke deltage i mødet da det blev ændret til Tirsdag.
Per:
Mobil-pay er ved at komme på plads med overførelsen af kontoen i Danske
Bank til Nordjyske Bank.
Per Har været i gang med at lave mail adr. til bestyrelsen og Øjvin.
Tall Ship Race vi kan ikke få en øl bevilling som vi havde håbet,
6/ Generelle punkter:
Dan har været i gang med at undersøge vores forsikringer, men vi ved ikke
hvor langt han er kommet.

Udsendelse af kontingent opkrævninger men er omtalt tidligere.
Maling af klubhus forsætter som planlagt.
Udskiftning af facade bliver der indhentet tilbud, Steen har lavet en tegning.
Regnskab bliver gennemgået d. 18-03-19
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