Referat fra d, 14-10-19
Deltager: Per Dan Ingolf Steen Normann Øjvin
1/ Evt Foretræde:
Der var et nyt medlem som er kommet til havnen, og ønsker at bruge båden til
helårsbeboelse,
Derfor var der nogle regler der skal overholdes især når man er fastligger.
Martin fik gennemgået de regler der er for fastligger, og syntes de var i orden han vil
få en kontrakt som er gældende for et år ad gangen og kan derefter fornyet med et
år ad gangen.
2/
Godkendelse af referat fra 02-09-19 = Godkendt.
3/ Post/mail.
Opdatering af Kommas Havnelods.
Foredrag af Asger Hunø ( Sendt til alle)
Bådmesse i Dusseldorf ( sendt til alle)
Sundhed og Kulturforvaltningen (sendt til alle)
Der er mulighed for at få en kode til klubhuset d 19-10-19 ( sendt til alle)
Ellers er der en del til Steen som er sendt til ham.
Og en del der bare er skrottet som ikke kunne bruges.

4/ ANF.
Havnesyn:
Næste møde:
Ombygning af Klubhus:
A: Der har været havnesyn i alle ANF-havne og der i blandt NSS der blev snakket om
vores nordmole hvad der skal gøres, det bliver kun værre med tiden.

B: Næste møde i ANF er flyttet til 23-10-19 så der er ingen nyt.
Men et emne der er med er omkring bådhuse i anf der skal lavet en opstramning af
reglerne så det ikke bliver misbrugt.
C: Årsmødet med Aalborg kommune er fastsat til d. 26-11-19.
5/ Bordet rundt:
Normann:
Forbrug af strøm og vand ser fornuftig ud
Uge 44 forventer vi man begynder opsætningen af El-stander på havnen.
Så vi regner med at det er på plads til foråret. Når vi har fået information om
hvorledes standerne kommer til at virke med betaling af el over nettet, vil der
komme et fællesmøde hvor vi gennemgår det.
Alarmen i klubhuset og udenfor er på plads.
Der vil blive en oprydning af bestyrelseslokalet, og der er planer om at PC skal flyttes
ud så medlemmer kan bruge den, pc der stå i klublokalet er blevet lidt forældet.
Oliebeholder er tømt og vil blive afhændet, vi prøver om vi kan lave pumpen så den
kan bruges af medlemmer ved tømning af motor i bådene.
Vores store parasol er kommet tilbage.
Steen:
Status af medlemmer i klubben er 89 der har betalt der er stadig nogle enkelte nye
der mangler de har ikke fået indbetalingskort endnu.
Opgørelse af blokleje er sat til 96 pladser som skal afregnes efter til ANF.
Ellers ser resultatet fornuftig ud i forhold til sidste år.
Vi venter stadig på tilbud på facaden men forventer at det er på plads til næste
generalforsamlingen.
Ingolf:
Der er tilmeldt 1 nyt medlem som er blevet godkendt, vi siger velkommen.

Fisketuren som blev afviklet i Nibe fiskepark gik godt, der blev kun en vinder både
med den største fisk og største vægt så gevinsten blev på 600kr som vi siger tillykke
med.
Bjørn Boe rente med den sponsorgave som Jan Møll havde fået fra en fiskeudstyr
forretning lydende på 150 kr tillykke med det.
Sommerfesten som blev afholdt om aftenen med Grillmad var der også en god
tilslutning til.
Dan og Normann vil prøve at få lysene på vinter pladsen til at fungerer, der er
rimelig mørkt derude.
Dan:
Aktivitetsudvalget fungerer godt men kunne godt tænke sig nogle ekstra til at
trække på hvis der er behov.
Afrikkerfesten er på plads med mad og musik.
Næste bestyrelsesmøde starter kl 18.00 da der skal laves Aktivitet kalender, så prøv
at tænke over om der er andre muligheder til nogle aktiviteter
Vi kunne bla. godt tænke os en aften med andet mad som vi fik til Tall ship Races
Det kunne være en mulighed, men er der medlemmer der har nogle idéer så kom
med dem eller skriv på vores mail, så diskuterer vi hvad der er plads til.
Øjvin:
Der vil prøve at se på muligheder for et husudvalg med nogle enkelte medlemmer
der kan hjælpe Øjvin og Normann en gang imellem.
Øjvin snakkede om en deling af arbejdet Bådinspektørens opgaver dvs. 1 på
vinterpladsen og 1 der står for havnen, men det er selvfølgelig Bådinspektøren der
er den ansvarlige, så det bliver der arbejdet på.
Per:
Der er et nyt parkeringsselskab der har givet et tilbud på at kontrollerer vores
parkeringsplads, de vil give det dobbelte af hvad vi får i dag.
Per arbejder videre med den mulighed.

Der er igen bud efter skuret under broen, kommunen vil have det fjernet og måske
vores miljøskur med det vil blive sat op et andet sted, men skuret skal tømmes ellers
bliver det fjernet til næste ren klubhus og havn som er den 09-11-19 skriv den dato
ned.
EVT:
Dansk tursejler er måske på afvikling, men klubben vil stadig være medlem så vi kan
bruge anker bøjerne, men forsikringsdelen blive nok afviklet da det er meget svært
at administrerer og giver en masse arbejde.
Vi har planer om at nedlægge vores fastnettelefon, da alle bestyrelsesmedlemmer
nummer står på vores hjemmeside.
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