Referat fra d: 02-12-19
Deltager: Dan Per Steen Normann Ingolf Øjvin
1/ Evt:foretræde: Der var ingen.
2/ Godkendelse af referat: Referatet fra d 04-11-19 blev godkendt.
3/ Post/mail:
Der har været noget om forskning i idræt
Der har været en login fra Aalborg kommune (sendt til bestyrelsen)
Der har været noget fra Flid Havnemesse (Sendt til bestyrelsen)
Sendt mail rundt om julestue og julebanko ( til alle medlemmer)
Vhf/src kursus samt Marine udstyr loppemarked (Sendt til medlemmer)
Der er flere gange sendt mail ud om indhalerliner skal fjernes og der kommer
uddybning. (sendt til medlemmer)
ANF:
A Referat fra mødet.
B Budgetforslag til rep og vedligeholdelse.
C Referat.
b der er lavet et budget om vedligeholdelse, men ikke det store da der er begyndt at
samle lidt penge sammen da der er nogle større ting der skal laves.
C der skulle blive lavet lys på vores parkeringsplads.

5/ Bordet rundt.
Normann.
El forbrug i klubhus ser fornuftig ud.
Vandforbrug er ligeledes fornuftig.
Øl automat ligger på ca. det samme som det plejer.
Fjernvarme er stigende men der er jo også blevet koldere.

Alarmen køre fint der har ikke været nogen alarmopkald som vi skulle betale for
så det er dejligt.
Plan ombygning: Der er ikke rigtig sket noget, men vi regner stadig med at kan nå
det inden generalforsamlingen.
Der kan måske blive malet i bestyrelseslokalet, Normann forsøger med hjælp fra
Carl Peter og Torben så er det da gjort. Er der andre der har lyst til at give en lille
hjælp, er man velkommen, så det ikke er de samme hele tiden.
Vores net køre ikke helt som det skal, men vi håber det fungerer optimalt til
søsætningen.
Vi får Linnbro til at undersøge det da de er på alarmsystemet.

Der er blevet spurgt om man ikke kan betale kontingent over betalingsservice, men
det kan det ikke på nuværende tidspunkt.

Uddybningen i havnen er færdig. Så man kan godt flytte bådene på plads igen.

Vi prøver om vi kan få lagt tråd på det sidste stykke af yderbroen.
Der er også meget glat over ved mastekranen så der prøver vi også at få noget tråd
på bolværket hele vejen rundt.

Steen
Vores mobil-pay fra Danske Bank skulle gerne være overflyttet inden Nytår
Alle vores konti er blevet sammenlagt, da der ikke sker nogen bevægelser på de
andre kontoer vi har derfor sammenlægningen det gør det lidt lettere.
Der er efter en sammenligning af sidste års konti så det ligner det samme som i år.
Afregning til ANF blokleje er sendt det sidste om vi får lidt tilbage må vi jo se.
Opfølgning til Aalborg kommune er også ved at være på plads.

Ingolf.
Der har været et par forespørgsels på bådplads jeg har snakket med dem og
forklaret de ting de har spurgt om, men har ikke hørt mere til dem det kan være det
kommer når de får købt båd.
Der har været et medlem der har spurgt hvorfor han skulle have en regning han har
slet ikke haft en båd i vandet eller brugt klubhuset.
Det er sådan at når man har lavet en indmeldelse får man svar på den er modtaget
og vil komme med på førstkommende bestyrelsesmøde, efter godkendelse på BM mødet får man en tilbagemelding om man stadig ønsker pladsen inden det hele
bliver sat i gang. Kommer man ikke med en tilbagemelding her, er man medlem, og
man har en plads i havnen.
Derfor har han haft en plads i havnen og skal betale. Men Steen finder ud af det.
Husk når man opsiger havnepladsen skal der laves en skriftlig opsigelse, ellers er
man stadig medlem, og vil få en regning.
Dan.
Der er fra Aktivitetsudvalget blevet sagt at der er nogen der ikke gør ovnen ren efter
brug, vi må på det kraftige opfordre at brug af klubbens ting skal det rengøres.
Dan meddeler Ingolf når menu er klar til Fællesspisning i Januar.
Vi har igen diskuteret vores forsikringer især efter vi har fået regninger hvor der har
været en voldsom stigning. Det må kan fås billige.
Der blev spurgt om der er lavet en 1 årig kontrakt til fastligger som aftalen er skal de
underskrive og som er gældende for et år af gangen
Per får lavet en kontrakt ud fra den skrivelse som vi har lavet.
Øjvin.
Der vil blive sat trådhegn på vores kaj ved masten og prøver hele vejen rundt i den
ende af bassinet.
Lyset på vinter plads er der bestilt nye pærer så de bliver skiftet lige så snart der er
mulighed for det.

Vi har igen besøg af fremmede gæster på vinter pladsen så husk at låse for stiger og
lågen ind til pladsen.
Per.
Der er sendt et skema fra Beas hvad vi i første omgang skal have med på El-stander.
Vi har i første omgang ment at det der skal på er Strøm Gæstesejler slæbested
Og under gæstesejler skal ligge adgangskontrol og Wif Fit
Så kan det jo udvides efter behov.

Der er vedtaget at det er Næstformand og Bådinspektøren der bliver de ansvarlige
til at sørge for at det fungerer og plotte de ting ind der er vedtaget.

Men når det er på plads vil vi have en gennemgang og efterfølgende kalde
medlemmer ind til en informationsmøde.

Per har fået et brev fra Univers parkering der fusionerer med Q-park Jeg mener der
skal laves en ny kontrakt og det skal stadig være på vores vilkår.
Skur under broen og vores miljøskur Per har aftalt med Aalborg kommune at der
ikke bliver gjort noget før der er en helhedsplan

EVT.
Per har til et møde snakket med skipper på Kysten som sejler rundture, han spurgte
om der var en mulighed for han kunne få lov til at anløbe vores havn på yderbroen.
Det syntes vi var en god ide men han skal selv bekoste landgangsbro og div.
Så må vi se om det bliver til noget.

I ønskes alle en god Jul samt et lykkebringende Nytår.
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