Referat fra d 04-11-19
Deltager: Dan Normann Steen Ingolf Øjvin Per
1/ Aktivitet kalender:
Mødet startede kl 18.00 for at vi skulle have lavet en aktivitet kalender for 2020 ud
over bestyrelsen var Alice Marie
Fravær Tanja
Jane ønskede ikke at være med mere, Vi takker for den tid hun har været med.
Efter en ca. time var der forberedt en ny kalender for 2020.
Derefter gik bestyrelsen i gang med det ordinære møde:
2/ Foretræde: Der var ikke nogen.

3/ Godkendelse af referat fra d: 14-10-19= Blev godkendt.

4/ Post/mail.
Ændringer af mobil-pay Sendt til Steen
Ny Aktivitet kalender med ændring sendt til alle.
Ren-dag opfordring sendt til alle.
Så var det kommet noget om pæleorme sendt til bestyrelsen.
Opdatering af Havne lodsen Sendt til bestyrelsen (Dan tager sig af det med
opdateringen)
Ellers sendt regninger til betaling til Steen.

5/ANF;
Referat.
Budgetpunkter
Årsmøde Aalborg kommune

A Referatet fra møde blev godkendt.

Under Nss var følgende
Peter s. oplyste at der blæserrust fra jernspunsen på bådene der ligger langs
vestbroen, PS. Der er foretaget de afdækninger der er muligt, alternativet er at de 2
bådpladser nedlægges.
Kommunen ønsker at flytte vores miljøskur under limfjordsbroen ANF har ingen
bemærkninger.

Der forventes manglende elinstallation i NSS arbejdet ventes udført i november
2019

B I Nss skal der laves
Uddybning af havnen
Og Renovering af brodæk.

C Årsmødet med Aalborg kommune er sat til d: 26-11-19.
6/ Bordet rundt.
Normann redegjorde for forbrug af vand og El
Det ser meget fornuftig ud , men der bliver selvfølgelig brugt mere strøm når der er
en del både tilbage i vandet.
Vandforbrug er ligeledes lidt større forbrug end vi plejer, da der er stadig både i
vandet.
Skuret under broen er der et lille forbrug, men det skal jo på et tidspunkt væltes
Adgangskontrollen fungerer fint, men der har været et par episoder hvor der ikke
var blevet låst ved en fejl, men det skulle være på plads nu.
Husk når man har trykket koden man har fået skal der også trykkes på rette tegnet.

Og det er både når man går ind og når man går ud hvis ikke der er nogen.

Ombygningen er ikke på plads endnu, men planen er stadig det skal været på plads
til generalforsamlingen.

Steen.
Der gjort op med alarmen hvad prisen samlet er løbet op i det er blevet alt i alt
88.000 kr men nu fungerer det hele også og lavet så det er nemt at blive opdateret
hen af vejen, der kommer jo hele tiden nye ting til.
Vi har fået de sidste penge fra kommunen for 2018
Vi har ikke fået nogen endnu for 2019 fra kommunen
Der skal også lavet en endelig afregning for blokleje til ANF der er betalt 2
indbetalinger så det er bare rest den ene eller anden vej.
Ellers ser regnskabet nogenlunde ud som de tidligere år.

Ingolf:
Ingen nye medlemmer denne gang.
Ellers ikke noget.
Dan.
Starter med en opfordring til medlemmer om at melde sig til aktivitetsudvalget, der
skal bruges nogle ekstra medlemmer 1 fast og gerne nogle der kan trækkes på hvis
der er behov, skriv en mail eller ring til en fra bestyrelsen.
Aktivitet kalender er lavet i samarbejde med bestyrelse og aktivitetsudvalget for
2020 Ingolf renskriver den og den vil blive sendt ud i december.
Dan har snakken med den forsikringsagent fra Flid, men han har været syg derfor
har det ikke været mulig at få et overblik, men det skulle være noget klar til næste
møde.

Afrikker festen gik godt der var 38 tilmeldt så det var fint - maden var god, musikken
var nok til et lidt yngre publikum men ellers god musik, så alt i alt en god aften.
Dan og Normann har været ude at finde ud af hvad der er galt med lyset på
vinterpladsen, og det er pærerne der er i stykker så der er bestilt nye pærer.

Øjvin:
Biler på vinter pladsen er et stort problem når vi skal have både op og der går ca 2
timer ekstra til at få flyttet biler så lastbilerne kan komme til, det koster jo ekstra og
der er kun medlemmerne til at betale den ekstra omkostning.
Der er muligt at køre med vognmanden der ud og så hente bilen når vi er færdig.

Husk at der skal låses for indgangen når sidste mand er færdig også i hverdagen,
skulle man komme til at låse og der skulle være en man ikke har set burde de jo selv
have en nøgle.
Alle stiger skal være låst fast når man forlader vinterpladsen.

Ren-dag vil der hvis vejret tillader det blive sendt nogle medlemmer ud med
buskrydder og lidt oprydning.

Lørdag på ren-dag vil alle indhalerliner blive skåret over ude ved pælene da der
kommer en og uddyber vi ved ikke lige hvornår, man skal også forvente at bådene
skal flyttes i det omfang han kommer frem, men der kommer mail ud lige så snart vi
ved tidspunkt.

Per
Skuret under broen får lov at bliver lidt endnu.
Miljøskuret skal flyttes på den anden side af bropillen.
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