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

Referat fra d. 09-09-19.
Deltager: Per Steen Normann Øjvin Ingolf.
Fravær: Grundet arbejde.
1/ Eventuelt foretræde.
Henrik Givskov Hansen var inde omkring, da han ikke var tilfreds med at vi
ikke kunne dække nogle vinduer i kalechen, Henrik siger det er kommet fra
spunsvæggen på vestbroen.
Vi har sagt det kan ikke være NSS ansvar, Per har snakket med Peter Simonsen
i ANF som også siger at det kan de ikke dække.
Henrik siger han har vist Peter S. det og han skulle have sagt at det må vi kigge
på. Så Per vil kontakte Peter S: igen så må vi se hvad der sker.
2/ Godkendelse af referat fra d 05-08-19: Der var en bemærkning omkring nye
medlemmer som vi fik diskuteret igennem.
3/ Post/mail:
Der var noget post der skulle besvares, som er blevet gjort til Leif Henrik og
Pejsecenter.
Så er der igen kommet en regning fra Securitas som er blevet betalt.
Og ellers regninger der er sendt videre til Steen.
Der er sendt mail ud omkring vores fælles Fisketur.
Og ellers noget der bare er blevet slettet.

4/ ANF.
1 Placering af el-stander.
2 Møde .i Anf
3 Havnesyn.
Punkt 1= Der er planlagt at der skal være 19 stander med 76 udtag så det bliver
der arbejdet ud fra.
Punkt 2= Der er møde næste gang i ANF d. 15-10-19.
Punkt 3= Der var planlagt havneeftersyn d.19-10-19 men da det falder sammen
med vores optagning og afrikkerfest er det blevet lavet om til d. 05-10-19 hvor
Per og Øjvin samt Normann deltager.
5/ Bordet rundt.
Normann:
Vandforbrug og El + Fjernvarme ser igen fornuftig ud det store udsving sidst
var på grund af Tall Ship Race.
Der er blevet spurgt fra Dykkerklubben om ikke de kunne få en nøgle da de
dykker ude ved jernbanebroen og normalt holder inde på vores plads, det får de
men kun til brug når de dykker.
Med hensyn til vores alarm køre det fornuftig der er blevet skiftet alle kabler og
sat et nyt anlæg op ryddet op på kontoret, det der i første omgang var planlagt,
er klubhuset, vi mangler adgang kontrol i klubhuset bliver taget fat på nu.
Maling af resten af klubhuset indvendig har vi efterlyst frivillige til at hjælpe,
men det er ikke lykkes at få nogen til at hjælpe.
Vi snakkede om hvad muligheder der er, skal vi have maler på udefra vil det
koste ca 20.000 kr , men Steen har snakke med dem der malede masteskuret og
det kan være mulig at de måske kan hjælpe os hvis der bliver plads i deres
kalender.
Steen.
Status af vores konto ser fornuftig ud og passer nogenlunde som sidste år.

Der er pt. I gang med opfølgning af tilskud fra Aalborg kommune vi mangler at
få en del tilbage, der er kommet end del nye krav derfor tager det noget længere
tid.
Steen kom med et forslag om at overdække ved vores gril og ændre lidt på den,
Det kan være en mulighed med en markise som kan rulles ud hvis der er brug
for det.
Steen er kommet med et regnskab for de dage under Tall ship races når alle
udgifter er trukket fra er der et overskud på 2000 kr og samtidig nogle hyggelige
dage, så alt i alt en god arencement.
Vi retter selvfølgelig en stor tak til de hjælpere under Tall ship races.
Den grisefest som var godt besøgt, har nogenlunde kørt rundt i sig selv.
Kontoudtoget er ført op til dato på vores nem konto har der været 370
bevægelser og der er blevet bogført 653 bilag til d. 01-09-19
Og så er alt betalt op til dato.
Steen siger han bruger for meget tid på det og ønsker ikke at forsætte som
kassere efter generalforsamlingen hvis ikke der kommer noget andet hjælp af en
eller anden form.
Men vil godt blive i bestyrelsen, med en anden post.
Strømregningen bliver sendt ud i november til betaling i december.
Steen vil få lavet 3 tilbud til vores facade, der har ikke været tid før, men vi
håber at det er iorden inden generalforsamlingen.
Går turen til Nibe
Ingolf.
Der er kommet 4 nye medlemmer så dem byder vi velkommen, der er også rejst
nogle stykker.
Fisketuren d 14-09-19 og efterfølgende grillkomsammen bagefter.
Der er morgenmad kl 8.00 til kl 9.00 derefter går turen til Nibe hvor vi starter
med at fiske kl. 10.00.

Hjemturen forgår kl 15.30 med ankomst til NSS kl ca. 16.30 hvorefter der vil
være uddeling af præmier.
Der er kommet en sponsor fra en lystfiskerforretning som Jan Møll Jensen har
fået fat i så det er dejlig.
Kl ca 18.00 vil der så blive tændt op i grillen hvor klubben er vært med en pølse
og et stykke kød, drikkevarer skal købes i klubben.
Der er blevet indkøbt nogle brætspil som vil komme til at ligge i klubben til fri
afbenyttelse, men de skal blive i klubhuset.
Er der nogle der har nogle brætspil, er man velkommen til at ligge dem i
klubben til fri afbenyttelse.
Øjvin.
Der er købt en lås til trailer nøglen hænger i klubhuset sammen med
registreringsattesten.
Og der er et skema til at skrive sig på.
Der er kommet en seddel op til at skrive sig på til optagningen for dem der vil
være med i den ordning.
Der må ikke på vinter pladsen tage biler med ud når der er optagning, der er
mulig at køre med chaufføren når han tager ens egen båd,
Vi har de sidste gange fået ekstra regninger fordi lastbilerne har problemer med
at komme til, jo hurtige jo billigere.
Vi efterlyser en af vores store parasoller som er blevet lånt ud, men ikke fået
tilbage.
Per.
Opgørelsen til tursejler er ved at blive gjort færdig, men det er ved at være et
stort arbejde da vi også skal til at skrive motor størrelsen, så vi finder ud af om
det er noget vi helt skal stoppe med
Og så selv tegne en forsikring, med det bliver taget op senere.

Afrikker festen er vi i gang med at forberede der er forslået at der bliver lavet
noget smørrebrød og musik finder vi ud af, men der kommer mere info senere
husk at afsætte aftenen d: 19-10-19
Dan tager en snak med Øjvin og aktivitudvalget om festen.
Der bliver sendt en regning til limfjordskrydseren, på det de har fået den dag.
EVT.
Vi forventer at beholde det samme vagtselskab som vi har i dag.
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