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

Referat fra d: 03-02-20.
Deltager:
Per Dan Steen Normann Ingolf.
Fravær:
Øjvin.

1/ Foretræde.
Sten Pedersen var nede og fortælle om vores hjertestarter, hvor vores gratis eftersyn
af hjertestarteren, dvs. at vi selv skal til at sørge for vedligeholdelse af denne.
Han havde 2 tilbud med hvoraf vi valgte at tage imod det ene så vi er sikre på at det
er i orden hvis uheldet er til stede.
Desuden skal vi have kørt vores årlige kursus i brugen af denne og skal derfor bruge
mellem 5 til max 8 personer alle er velkommen, der er sendt info ud så meldt jer nu
til det er kun ca. højst 3 timer.

Man kontakter Sten på tlf. 23249701 og bliver tilmeldt.
2/ Godkendelse af referat fra d: 06-01-20 = Godkendt.
3/ Post/mail.
Der har været noget høring omkring Aggersundbroen og Vilsundbroen, kommer der
noget som har betydning for os kommer der info.
Så har der været nogle stykker der ikke har fået regningen, er videregivet til Steen.
Der har været noget om frihavnsmærker som er sendt til Steen.

Ellers er der sendt mail ud om vores fællesspisning.
Og ellers noget der ikke kan bruges til noget.
4/ ANF.
A/ Referat fra ANF,
Der er sendt til bestyrelsen et referat fra ANF som er blevet gennemlæst
Og fundet i orden.
B/ Budget
Der er også sendt referat fra Budgettet fra ANF som er blevet læst og fundet i orden.
Ellers er der kommet andre referater fra ANF.
Så vil vi få lagt det sidste net på vores bro mod syd.
5/ Bordet rundt:
Normann
Adgangskontrol fungerer forsat upåklageligt så det er dejligt.
El på havnen og klubhus ser fornuftig ud.
Vand på havn og klubhus er også fornuftig.
Fjernvarme er der en lille stigning, men der er jo også blevet lidt koldere.
Øl maskinen er som det plejer.
Normann har været til møde/orientering med Beas omkring strøm på havnen med
vores nye anlæg.
Bestyrelseslokalet er ved at se rigtig godt ud efter der er blevet malet og ryddet op
Så en tak til de 3 der har ordnet det.
Der vil blive lagt nyt gulv på da det der er der er slidt op.
Men er der nogle stykker der har lyst til at give et nap med til at male det sidste i
toilet afd, er de velkommen, så det ikke er de samme hver gang.
Der arbejdes med at finde noget skridsikre til kajkant ved mastekran og proviantkaj.
Der bliver ingen havnens dag i år.

Steen:
Der blev udleveret regnskab og kontobevægelserne til bestyrelsen.
Alt blev gennemgået og medfølgende en forklaring på de ting som vi var i tvivl om.
De sidste penge fra Aalborg kommune er blevet udbetalt.
Men alt i alt ser det fornuftig ud.
Revisorerne bliver indkaldt til at de kan gå det igennem, så det kan blive underskrevet
af bestyrelsen og revisorerne så det er klar til generalforsamlingen som er d: 19-03-20
Ingolf:
Der blev spurgt om medlemslisten fra Steen passer så undertegnede kan ajourført
mail liste og nøgler.
Der har været nogle stykker der gerne ville være passive medlemmer, det kan ikke
lade sig gøre, efterfølgende blev der spurgt om man så ikke kunne få en
parkeringsplads det kan selvfølgelig heller ikke lade sig gøre.
Så har der været 2 nye medlemmer som er blevet godkendt.
De 2 revisorer og revisorer suppleant bliver kaldt ind, til gennemgang og underskrift.
Der har været 3 opsigelser.
Der vil blive indkøbt en ny kompressor, da den anden er slidt op.
Dan:
Til spisning d 01-02-20 som gik godt med ca. 50 medlemmer og nærmeste
familiemedlemmer.

Husk det er kun for medlemmer og nærmeste
familiemedlemmer
Næste og sidste fællesspisning er d: 07-03-20 der kommer nærmere info.

Den stigning der har været på forsikringerne, er en index regulering men der bliver
stadig arbejdet på at få billigere forsikringer.
Dan vil godt opfordre nogle flere hjælper til aktivitetsudvalget, det kan også bare
være nogle stykker der kan trækkes på efter behov, det er jo sjælden der er brug for
det.
Øjvin:
Var ikke til stede.
Per:
Opretning Beas skulle være på plads, der er lige nogle enkelte småting der skal rettes
til.
Generalforsamlingen:
Bliver henvist til næste indslag.
6/ Generelle punkter:
Generalforsamlingen
Der er lavet 2 indkomne forslag fra bestyrelsen som vil komme nærmere info senere.
Men det drejer sig om indstillinger omkring.
Aktive medlemmer med båd på trailer.
Og Bådinspektør
Men som sagt kommer der mere info.
Regnskab:
Som bekendt er der på et tidligere tidspunkt drøftet og gennemgået regnskab.

Formand
Per

Sekretær
Ingolf

