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

Bestyrelsesmøde d: 06-01-20
Deltager: Per Ingolf Steen Normann Øjvin
Fravær: Dan som havde meldt afbud.
Dagsorden:
1/ Eventuelt foretræde:
Der kom et medlem der havde nogle spørgsmål omkring plads på vinter pladsen,
det fik Øjvin styr på.
2/ Godkendelse af referat fra d: 02-12-19= Godkendt.
3/ Post/mail
Der var kommet noget fra Flid som blev sendt til bestyrelsen.
Så var der at moms skulle indberettes.
Yderlig er der sendt regninger til Steen
Et nyt regnskabsprogram som vi kigger på som skulle være rigtig godt.
4/ ANF
Der har ikke været det store i denne periode, lidt positivt kan man sige vi har fået
penge tilbage fra ANF, men det kommer med på generalforsamlingen.
5/ Bordet rundt.
Normann:
Forbrug af El ligger normalt så det er fint.
Vandforbrug er ligeledes fint
Øl automat har en lille stigning.

Adgangskontrollen ser ud til at fungerer rigtig godt, vi spare en del regninger til
alarmopkald så det er dejligt.
Med hensyn til vores nye el stander udenfor fungerer men vi mangler at få de
forskellige ting koblet på, men Beas er ikke helt klar endnu med den del.

Normann har aftalt med Carl Peter og Torben om at inden for den nærmeste tid at
male inde på kontoret, så det også kan blive færdig.
Ombygningen af vores facade mod syd er der sammen med Steen ved at få nogle
tilbud hjem så vi gerne skulle have det lavet inden generalforsamlingen.
Steen:
Der er blevet aftalt at der inden for den nærmeste tid vil påbegynde udsendelse af
kontingent for det næste år, hvor sidste betalings er senest d 06-03-20 da det skal
være klubben i hænde inden generalforsamlingen som er d:18-03-20
Derefter fik vi en gennemgang af regnskabet som ser fornuftig ud og ligger ca. som
det har gjort de foregående år.
Der er aftalt at regnskabet 2019 skal sendes til bestyrelsen så vi har mulighed for at
nærlæse det inden vi skal ind og have det godkendt i februar
Alle vores konti er lagt sammen til en konto da det gør det både billigere og
nemmere, det der mangler, er mobil-pay i Danske Bank det er ikke så nemt at få
flyttet over, men det lykkes nok engang.
Ingolf:
Der er blevet godkendt et nyt medlem så vi siger velkommen.
Omkring parkeringspladsen har vi konstateret at den i enkelte tilfælde bliver brugt
som fast parkeringsplads, pladsen er til brug for medlemmer der kommer i klubben
og medlemmer der kommer til deres båd, og selvfølgelig må man holde hvis man er
ude at sejle eller på ferie i båden det er pladsen beregnet til.

Ikke som fast parkeringsplads.
Der bliver fremadrettet sådan at hvis vi konstaterer at en bil holder der fast, vil vi
efter 3 dage slette den på parkeringslisten uden ansvar for klubben.

Vi må endnu engang fortælle at hvis man ikke ønsker at
være medlem af klubben, skal der forligger en skriftlig
opsigelse, ellers er man stadig medlem og får en regning.
Vi kan fra bestyrelsen sige at vores Julebanko spil gik godt, men vi kunne godt tænke
os der kom lidt flere alle er jo velkommen der har med sejlklubben at gøre.
Vi siger tak til aktivitetsudvalget og de hjælpere der var i køkkenet, og til Carl Peter
samt Torben og Leif for hjælpen til at råbe op.
Dan:
Havde meldt afbud.
Øjvin:
Snakkede lidt om en fordeling af vinterpladsen og i havnen hvad muligheder der er
for at det blev mere overskueligt da det er 2 steder fra hinanden, men der kommer
mere omkring dette på et senere tidspunkt.
Per:
Der er blevet sendt til Beas hvem der er kontaktperson, det er følgende
Dan der har det overordne ansvar
derudover er Normann Per og Bådinspektøren koblet på.
Vi er i fuld gang med forberedelserne til generalforsamlinger
der er 2 ekstra møder i feb. til regnskab og underskrivelser.

EVT:
Der blev forespurgt om noget skridsikker til kajen ved mastekranen og proviantkajen
Normann undersøger muligheden.
Vi håber på at lyset på vores parkeringsplads snart bliver lavet, det er kommunen der
står for det.
Lys på vinterpladsen bliver lavet lige så snart der er til at få en lift til at stå derude der
er i øjeblikket meget blødt, pærerne er kommet.
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