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

Referat fra d: 20-04-20
Bestyrelsesmødet foregik som et videomøde og derfor lidt forkortet udgave:
1/ EVT Foretræde:: Der var af gode grunde ingen da det var video møde.
2/ Godkendelse af referat fra d: 02-03-20= Blev godkendt.
3/ Post/mail:
Der er som sædvanlig sendt regninger til Steen:
Så er der sendt aflysningen ud til generalforsamlingen, som ikke kunne afholdes.
Hjertekursus er også aflyst.
Mand overbord foredrag er sat på stand Bay.
Frihavnsmærker skulle være bestilt.
4/ ANF:
Dagsorden for mødet 20-04-20 er sendt til resten af bestyrelsen.
Opdatering NSS havn Plast belægning sætning på nordkaj.
5/ Bordet rundt.
Normann
El og vandforbrug ser fornuftig ud
EL_Stander?
Steen

Per spurgte Steen at han havde snakket om at indkøbe børe og vinduer til sydsiden og
fordør samt ny køkkendør
For indkøb af disse ting koster det ca. 49.000kr der er ca 6 ugers leveringstid
Men Steen vil indkøbe materiale så de er klar.
Og så vil der blive igangsat maling af toilet afd. Som vil koste ca 12.000kr.
Der blev forslået nye gulve i hele klubhuset men blev sat på standby indtil videre.
Medlems betaling der er desværre nogen der mangler at betale som giver en masse
bøvl til Steen og vi andre skal bruge tid på vores møder.
Der er jo sådan at hvis man har solgt eller ikke ønsker at være medlem af NSS
sejlklub skal der skrives en mail på klubbens mail adr.
Man er stadig medlem indtil vi får en mail på udmeldelse og dermed skal betale på
lige fod med andre medlemmer.
Bestyrelsen fik også tilsendt overslag fra konto ser fin ud)
De medlemmer der ikke har betalt bliver slettet fra parkerings listen, har man fået ny
mail er det ens egen opgave at meddele det på vores mail adr.
Ingolf:
Der er kommet 5 nye medlemmer=som vi byder velkommen
Der er 3 stk der har meldt ud de ikke kommer i vandet i år.
Husk man skal skriftlig på vores mail meddele at man ikke kommer i vandet senest
01-06 for at bibeholde samme plads i vandet som man er vant til.
Mand overbord er sat i beror lige nu, så vi ser til efteråret om der kan holdes et
foredrag hvis der bliver åbnet mere op.
Dan:
Vi er nød til at aflyse ren-dag da vi skal følge de regler der er i øjeblikket.
Vi har også en standerhejsning d.16-05-20 som kommer til at foregå på en lidt anden
måde, planen indtil videre at der bliver afholdt en standerhejsning, men vil foregå
udenfor hvor der vil blive sagt et par ord og en sang, der vil være en stående øl og
vand ude.

Festen vi pleje at afholde er også aflyst indtil videre da vi formentlig stadig ikke må
være så mange samlet.
Vi kan ikke arrangere noget med mad da vi ikke ved noget.
Der kan måske blive tale om en sankthans fest
Øjvin: Han var ikke med på mødet.
Per.
Bestyrelsen vil prøve at lave en generalforsamling på PC
Der er kommet en indbydelse ud det bliver en PC- møde.
Mødet vil efter planen blive afholdt d. 18-05-20 kl 18.00
Formand
Per

Sekretær
Ingolf

