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

Bestyrelsesmøde d: 04-06-19.
Deltager: Dan Ingolf Steen Per.
Fravær: Normann Øjvin.
1/ Evt Foretræde:
Der var et medlem som ønskede at få en anden bådplads da han har fået en noget større båd,
Ønsket var den eneste mulighed at ligge på langs på yderbroen.
Bestyrelsen diskuterede det igennem og syntes at det kunne være meget interessant med sådan
en stor båd, det blev aftalt at det kunne godt lade sig gøre men det kræver at der bliver betalt for
1.5 pladser, medlemmet mener ikke det det er et problem at komme ind på pladsen.

Der var også et medlem fra Aktivitetsudvalget som ikke mener at der er styr på tingene inden for
det område.
Dan vil indkalde alle medlemmer fra Aktivitetsudvalget til et møde om hvad der kan gøres bedre
og få styr på det område, så det bliver gjort hurtigst mulig.

Så starter det oprindelige møde.
2/ Godkendelse af referat fra 13-05-19= Blev godkendt.

3/ Post/mail.
Der har været en del fra Aalborg kultur hvor noget er sendt videre.
Steen har fået nogle regninger til betaling.
Steen har lavet et forslag om hjælp til Tall ship race som er sendt til medlemmer og hængt en op
på tavlen i klubhuset så husk at skrive jer på.

Der er også kommet en mail fra medlemmer om nogle ting de ikke mener fungerer.
a/ Mangler opfølgning på Aktivitet kalenderen bla.
Fælles sejltur d: 30-05-19 = der kom ikke nogen information frem så der kunne sendes noget ud
Lige så snart undertegnede få information bliver det sendt ud men Dan følger op på det.

b/ Sct Hans hvad sker der?
Det er ligeledes information der mangler for at kan sende ud.
c/ Tall ship race der mangler info.
Der er kommet en liste ud som var under støbeskeen, den er sendt ud og der er en i klubhuset til
at skrive sig på, så vi må jo regne med der bliver skrevet nogen på. Der kommer også mere info ud.
d/ Mastekran:
Mastekranen er i sin nuværende form godkendt og den fungerer udmærket hvis den betjenes
rigtigt. Det vil sige der fast er en ved kranen når den betjenes. der undersøges om ”gangen” kan
lettes ved at udskifte nogle ringe i kranen. Med hensyn til tidligere omtale af at hæve den, kan det
nok ikke lade sig gøre da det kræver et andet fundament og dermed en anden godkendelse.
Der har fra medlemmer været et ønske om at indkøbe gasgriller.
Bestyrelsen har besluttet at sige nej til gasgriller, da det vil give for store problemer, både med
rengøring og når de har været brugt de kan ikke bare stå fremme så vil de hurtig gå til, yderlig Kan
vi ikke forvente at de bliver i klubben da de er nemme at fjerne. Vi henviser til at mange allerede
har gasgriller i deres både man er velkommen til at tage med i klubhuset.

4/ ANF:
Der har været møde i ANF og der er sendt referat ud til bestyrelsen men der var ikke noget
specielt at bemærke
Fik udleveret kontooversigt,
Saldobalance blev udleveret og godkendt.
VS indkalder klubberne til møde med FLIDs forsikringskonsulent for at undersøge om
klubberne kan få en billigere forsikring gennem FLID.
Ellers var der ikke noget at bemærke.

Der er ved at blive arbejdet med et nyt regnskabsprogram som kan bruges i alle ANF klubber
Som skulle være mere overskuelig.
Der blev diskuteret omkring åbning af broerne hvor Aalborg ville se velvillig på kørebroen, hvis
bane Danmark ville være med. Men vi konstaterer at band Danmark ikke er interesseret da det
ville kræve en ekstra ansat i turnusordningen, da der ingen folk er efter kl 21.00
Så det bliver nok som det er nu.

5/ Bordet rundt.
Normann var ikke til stede, men havde lagt en opgørelse omkring strømforbrug og vand, der har
selvfølgelig været et større forbrug da der er kommet de fleste både i vandet.
Men ellers ser det rimelig ud.

Steen:
Der bliver stadig bøvlet med nogle medlemmer der ikke har betalt, det giver en del ekstra arbejde.
Kontoudtog blev afleveret og er ajourført frem til dato.
Aalborg kommune er begyndt med et nyt system med tilskud fra kommunen, hvor Steen har haft
besøg fra vores kontaktperson i kommunen.
Der er lidt uoverensstemmelse om vores forsikringer, da nogle er erhverv forsikringer og andre er
privatforsikringer.

Øjvin: Var ikke til stede.

Ingolf:
Der har ikke været nye medlemmer i denne omgang.
Ingolf og Steen skal prøve at rende medlemmer igennem da der er lidt usikkerhed, nogle ganske få
nye medlemmer vælger at lade være at betale, og der er blevet lavet nøgler og kort, det bevirker
at vi er nød til at bestille nye nøgler, men får vi en gennemgang bliver der nok nogle nøgler der kan
slettes, det vil være træls at skulle købe nye nøgler, når vi skal have ny indgangssystem.
Den information til fælles sejl tur kom for sent, men det kom ud men der var ikke nogen der tog
afsted, der var heller ikke for godt vejr. Husk at kigge Aktivitet kalenderen

Der var også et medlem der ytrede sig ved at sige at han syntes at der var ting i klubben der
sejlede, men bestyrelsen vil prøve at rette op på de ting. Vi må opfordre til at man henvender sig
hvis der noget galt.
Ingolf har prøvet at have en bimåler på for at se forbrug over en 3 ugers periode er der blevet
brugt 7,98 kw og med en dagspris på 2,50kr pr kw svare det til et forbrug på ca. 1,05 kr pr dag
det er et forbrug kun til batterier og køleskab.
Per vil lave en redegørelse hvordan det fremadrettet skal være, for dem der vil have fast strøm på.

Dan:
Dan venter stadig på et udspil fra ANF med det samarbejde omkring forsikringer i klubben som
menes at kunne være billigere i Flid.
Der er sendt information ud omkring Sct. Hans. Så husk at møde op og det er jo Lørdag d: 22-06-19
Til info der er fælles fisketur samt sommerfest efterfølgende d: 14-09-19 men der kommer mere
når det er på plads.
Dan vil hurtigst mulig tage et møde med Aktivitetsudvalget for at få tingene sat på plads og høre
hvad der er galt.
Samtidig kun vi godt tænke os at få et par stykker mere i Aktivitetsudvalget til at supplerer op når
der er behov.
Har man lyst kan man kontakte Dan på tlf. eller sms 30681112

Der mangler stadig nogle der vil hjælpe til Tall ship race så skriv
jer på seddellen i klubhuset senest d: 21-06-19.
Per:
Per er i gang med at gennemgå de biler der har rettigheder til at holde på vores parkeringsplads,
der er flere der har op til 4 biler registeret men det er jo nok fordi de ikke afmelder nå man skifter
bil, og man skal jo huske at det kun er en parkeringsplads for medlemmer til bådene mens man er
der og ligeledes når man er ude at sejle, og den kan ikke bruges som en fast parkeringsplads.
Per er ved at færdiggøre forsikringer til Tursejler.
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