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

Mødereferat fra d: 04-03-19
Deltager Per Dan Ingolf Steen Normann Øjvin.
1/ EVT: Foretræde= Der var ingen
2/ Godkendelse af referat fra d: 04-02-19 = Godkendt
3/ Post/mail
Der var kommet noget der ikke var relevant til klubben.
Derudover har der været nogle forespørgsler med giro kort til kontingent, som er sendt videre til
Steen, som så undersøger hvad der er galt, men nogen gange går de i modtagernes spam.
4/ ANF:
Der er til bestyrelsen sendt referat fra sidste møde i ANF sendt ud.
Per og Peter Simonsen vil tage ned til Beas for at høre mere om de muligheder der er sammen med
det alarmanlæg vi skal have, det skulle jo gerne kunne arbejde sammen, med de ønsker vi har i
klubben.
Vi skulle efter planen få sat el stander op i år.
Tall Ship Race løber jo også af stablen i år, der er mulighed for at vi får et par mindre både til at
ligge på yderbroen, og samtidig vil der blive sat et stort telt op på pladsen vest for klubhuset.
Det er selvfølgelig kommunen der står for omkostninger i forbindelse med Tall Ship Race.
Bla andet med en dykkerundersøgelse af pælene på broen, og hvad der ellers skal undersøges.
Der vil blive udskiftet noget af dækket på broen. Selv om broen blier renset, har vi konstateret at
den stadig er meget glat. Vi vil derfor undersøge muligheden for at få lagt en form for net på, så
broen ikke er så glat. Øjvin er sat på opgaven.
5/ Bordet rundt.
Normann havde med omkring El og vand, efter en sammenlægning af regnskaber for el er der i de
sidste mdr. hvor der var både i vandet været et meget stort forbrug af EL på havnen, det var
selvfølgelig da der var blevet koldere så er der muligvis sat andre varmekilder på i båden siden det
er eksploderet med el i de mdr.
Klubhuset ser fornuftig ud med el og vand, der har været et lidt større forbrug af el.

Og der bliver stadig brugt strøm i skuret under broen men der er særskilt måler på, selv om det ikke
er vores men , vi har fået besked på fra kommunen at det skal tømmes.
Der er ikke kommet noget tilbud fra Tømre med fronten af klubhuset, men det bliver ikke gjort en
masse ved for efter generalforsamlingen.
Steen
Skal fremlægge regnskab og status men er skubbet til sidst da det tager lidt tid.
Ingolf.
Der har været et nyt medlem som blev godkendt. Vi siger velkommen til klubben
Samtidig fik vi en opsigelse på grund af salg af båd, men er selvfølgelig velkommen tilbage hvis der
er behov.
Vi vil gerne understrege for alle at udmeldelse af klubben i henhold til klubbens love skal ske
skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel. Såfremt man ikke melder sig ud på denne måde, er
man stadig medlem og SKAL betale kontingent. Man kan altså IKKE melde sig ud ved bare at
undlade at betale kontingent
Dan.
Kanalsejllads arrangementet er sat på plads, det var Allis og Marie der stod for at lave kaffe og
snitter, det var fint
Dan har haft en samtale med Flid om vores forsikringer, og det ser ud til at vi kan spare en del
samtidig med at vi har samme dækning, så det vi han arbejde videre med.
Henrik.
Efter generalforsamlingen vil Øjvin og hjælper gå bådhavnen efter og få fuldt overblik over hver
bådplads.
Vi har stadig problemer med indkørslen på vinterpladsen, der holder stadig biler ved indkørsel.
Men vi arbejder på sagen og har også andre på arbejde med en løsning. Efter aftale med Palle
Betjent er der sendt brev til Aalborg Kommune trafik og Veje
6/ Generelle punkter.
Der bliver kun fokuseret på regnskab og Budget som blev brugt resten af aftenen til.
Bestyrelsen har godkendt det færdige regnskab og budget
Og så vil vi rettet en stor tak til de få personer der ville hjælpe med at male klubhuset, men det ser
godt ud nu.

Husk Generalforsamlingen d 21-03-19
Formand
Per

Sekretær
Ingolf

