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

Referat 13-05-19
Deltager: Per Steen Dan Normann Ingolf.
Fravær: Øjvin som ikke har meldt afbud.
1/ Evt foretræde:
Der var et medlem der gerne ville meldes ud på grund af at have solgt båden.
2/ Godkendelse af referat fra d: 01-04-19: Blev godkendt.
3/ Post /mail.
Der har været en del mail som vi ikke kan bruge, post kommer der ikke rigtig mere
af.
Der har været nogle regninger som Steen har fået.
Så har der været en forespørgsels fra Gabriele om en plads til Tall-ship-race hvor hun
vil sejle over og besøge os, normalt kan man ikke bestille en gæsteplads i havnen.
Men efter som Gabriele er æresmedlem er hun en del af klubben og skal selvfølgelig
have en plads når hun besøger os.
Og vi skulle hilse alle i klubben fra Gabriele som glæder sig til at se os.
4/ ANF.
A Møde i AAK d. 09-04-19
B Møde med ANF d. 10-04-19
C Tall-ship-race
A. der er lagt referat ved til bestyrelsen, men i store hele drejer det sig mest om de
bebyggelser der skal være i skudehavnen.
’
Per har rykket for at få et svar med hensyn til at kunne forlænge åbningstider
på broerne, men har fået en tilkendegivelse fra kommunen om limfjordsbroen
de vil se velvillig på det, jernbanebroen er under bane Danmark så der mangler

der et svar. Men vi skal have et svar fra bane Danmark for kommunen vil give
et endelig svar.
Omkring vores lys på parkeringspladsen vil Henrik finde nogle tegninger med vores
kabler så det bliver i orden vi ved ikke rigtig hvor vores kabler og lignede findes på
nuværende tidspunkt.
B Referat fra ANf.
Der var fra vores side forslag om at ligge et net lignede på vores yderbro, men er
blevet afvist på grund af det kan være til fare for hunde og lignede, så det blev afvist.
C Tall-ship-race.
De har sendt et formeldt papir til at Per skal underskrive en fuldmagt til at de kan
bruge pladsen vest for klubhuset, selv om vi faktisk ikke har noget med den plads at
gøre, men det blev sendt ind.
Vi skal bare have styr på hvad strøm der vil blive taget fra vores stander.
5/ Bordet rundt.
Normand
Der blev delt en seddel ud med forbrug af både el og vand, det ser rimeligt ud der er 9
måler sendt ud til dem der har bedt om sådan. Vi havde fået lovning på en del måler
fra ANF men de kan ikke finde dem, og vi vil ikke ud og investere i nye da vi gerne
skulle have el stander op til efteråret.
Der vil blive lavet en beskrivelse af retningslinier for el-tilslutning som bliver sendt
ud til alle.
Der er blevet fjernet en el tavle til kraft fra kontoret, vi ved ikke hvor den er hvis der
er nogen der har lånt den vil vi gerne vide det, da vi skal bruge en kraftmåler til Tallship-race.
Der er blevet diskuteret alarmer både udenfor og inde, og bestyrelsen er blevet enig
om en operatør, så vi vil hurtigt mulig sætte det i gang.
Planen med ombygningen er gået lidt i stå vi har lidt svært ved at få nogle tilbud, da
det ikke er så stor en opgave, så vi skal nok ikke forvente det bliver før til efteråret.

Steen:
Der blev fremlagt et regnskab og status opgørelse, alt var opgjort frem til 30-04-19
Der er lige blevet betalt bloktilskud til ANF
Vi har ca. samme beløb tilbage på kontoen som ved samme tid sidste år.
Steen har møde med kommunen som vil komme over i klubben d 14-05-19 for at få
styr på vores tilskud.
Steen vil sende en opdateret medlemsliste til resten af bestyrelsen.
Per samler op omkring forsikringer og laver samlet oversigt over hvem der har
forsikring og er medlem til tursejlerne.
Steen mangler nogle bilag fra standerhejsningen og festen om aftenen.
Ingolf:
Nye medlemmer.
Der var på et tidspunkt efter hvad undertegnede fik at vide er der ikke er flere pladser
Men efterfølgende fik jeg 2 på venteliste men fik så at vide efterfølgende at der er 2
pladser, som så er blevet fyldt op igen med nye medlemmer.
Men velkommen til de nye medlemmer.
Så er køkkenet blev malet der var et medlem der hjalp til så det var dejligt, men vi
mangler et par rum mere som skal tages til efteråret, så der håber vi der er andre
medlemmer der kan give en hjælpende hånd med.
Men en stor tak fra bestyrelsen til de medlemmer der har hjulpet med stuen og
køkkenet.
Så er der den fælles sejltur som vi plejer at have i pinsen den forgår her d. 30-05-19
men der kommer mere info.
Der har været en fejl på vores hjemmeside omkring vores aktivitet kalender hvor der
har været både for 2018 og 2019 så nu er den rettet til og skulle passe det gjorde den
også før men havde ikke fået 2018 slettet.

Øjvin:
Bestyrelsen har stadig ikke fået det fulde overblik over havnen og vinterpladsen da
Øjvin heller ikke kom denne gang, men vi håber næste gang.
Dan:
Dan har igen prøvet at rykke Flid forsikring men uden held. Men det skulle blive
samlet sammen for hele ANF så det kan være det er derfor man ikke hører noget.
Næste bm- møde bliver ændret til Tirsdag d: 04-06-19

Per:
Er i gang med at få styr på parkeringspladsen med de tilmeldte biler der er desværre
en del der skifter bil men glemmer at meddele så de står med flere biler der er
medlemmer der står med 4 biler det er ikke i orden selv om man ikke har dem men
ikke blevet slettet.
Det er nu kun Per der står for registrering af biler.
6/ Generelle punkter:
Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen blev diskuteret og rettet til.
Der vil komme som tidligere omtalt en seddel ud til alle medlemmer hvordan det skal
være med strøm til bådene.
Til standerhejsningen var der ca. 50 personer og et godt vejr.
Festen om aftenen var der ca 28 personer som havde en hyggelig aften.
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