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Referat fra B_M _Møde 08-06-20
Deltager: Per Steen Dan Normann Øjvin Ingolf.
1/ Foretræde: Der var ikke nogen men.
2/: Godkendelse af referat : Godkendt.
3/ Post/ Mail.
Der har været en del regninger som Steen fik.
Derudover har der været ansøgninger til medlemskab
Og en del der ikke kunne bruges.
Der har heller ikke været den aktivitet på grund af Corona krisen.
4/ ANF:
A orientering fra mødet d. 03-06 fra ANF
B Årsmøde med Aalborg kommune.
A= Det var bare et opsamlingsmøde hvor vi gennem de projekter der har været i gang
For NSS specielt omkring etablering af betalings-EL og de problemer vi har haft i
forbindelse med BEAS nye betalingsportal. Vi står sammen med ANF med et pres
for at få tingene lavet, og sammen har vi en betydelig størrelse.
B= Årsmøde med Aalborg kommune og for NSS fremlagde Per igen de problemer vi
har med vores indermole og ydermole med at få gjort noget ved de broer.
5/ Bordet rundt.
Normann:
Der kommer en opgørelse over elforbrug i bådene pr. 29-05-20 hvor det nye
betalingssystem blev taget i brug.
Omkring vand og el i klubhuset ser fornuftig ud

Steen:
Der er blevet sendt status og bank opgørelser rundt til bestyrelsen inden mødet så
kunne vi forberede os hvis der var spørgsmål til de emner.

Ingolf:
Nye medlemmer har der været nogle stykker hvor de er blevet godkendt ved
rundsending til bestyrelsen da vi ikke viste hvornår vi kunne begynde at holde vores
møder i klubhuset.
Som vi siger velkommen til.
Der var så 2 nye mere som blev godkendt på mødet, dem siger vi også velkommen
til.
Nu er der ikke flere pladser, så fremad bliver der lavet venteliste.
Vores fastligger har haft et ønske om det var muligt for ham at sætte en 3D-printer i
klubhuset. Der er blevet givet tilladelse til at han må opsætte sådan en printer i
forbindelse med hans uddannelse, på visse betingelser som han skriver under på.
Dan:
Forsikringer fra Flid er ikke meget billigere end dem vi har i Tryk, så Dan vil
kontakte Tryk da han kan se at der er nogle ting der overlapper, det kan jo være at det
kan trykke prisen lidt. Nærmere info til næste møde d: 10-08-20
Vi drøftede omkring sankthansfest om vi kan det, dvs en lørdags fest men der
kommer nærmere info.

Per:
Generalforsamlingen må udsættes lidt endnu da der kun er åbnet op for 50 personer,
Man kan kun afholde en generalforsamling hvis der er plads til samtlige medlemmer
Dvs. 95. Selv om der ikke kommer flere end vi må være, er det ikke i henhold til
lovene at afholde en generalforsamling hvor der ikke er plads til alle. Vi må derfor
vente lidt endnu.
Vi har besluttet at åbne op for klubhuset med nogle retningslinjer som vil blive hængt
op i klubhuset og baderum.

Vi må endnu engang påpege at vores parkeringsplads kun er til at parkere på hvis
man er i båden eller i klubhuset.
Derudover kan vi henstilles til, at man i forbindelse med ferie eller sejlads over
længere tid, stiller sin bil ude på vinterpladsen. husk at låse bommen igen, ellers er
der lige pludselig fyldt op med biler som ikke hører til klubben.
6/ Generelle punkter.
a/ Mastekran: Der har været efterlyst nogle medlemmer der ville prøve at undersøge
hvad muligheder der er for køb af ny eller brugt kran.
Der har meldt sig 4 medlemmer så det er fint.
Arbejdsgruppen vil få til opgave at undersøge mulighederne for renovering eller
udskiftning og omkostningerne ved de forskellige muligheder. Tiltagene forventes
fremlagt en kommende generalforsamling.
b/ Opvaskemaskine: Der er blevet vedtaget at der kommer en opvaskemaskine til
vores køkken.
c/ Forsikring på klubhus og bestyrelse: Som tidligere nævnt tager Dan en snak med
Tryk forsikring som vi har dem i dag, og sammenligner med priser og dækning i
forhold til Flid. For at se om der kan spares noget.
d/ Lys på landplads Dan siger at det er i orden inden bådene skal op.
e/ Ombygning af klubhus det første der bliver lavet er vores fordør og køkkendør
samtidig vil der blive malet i gangen.
Derefter når det er muligt gå i gang med Facaden.
f/ El på havnen og dens funktioner har Per haft det med i ANF omkring de spørgsmål
vi har sammenlignet med ANF stander og en rep. fra Beas.
g/ Container Laug på Landpladsen der er utilfredshed med at der aldrig er noget
møde eller generalforsamling, folk har ikke mulighed for at blive skrevet op til en
container hvis der er nogen der ønsker det, men nu er der blevet indkaldt til møde d.
27-06-20. Der henvises til container laugets love, at referater skal sendes til NSS.

h/ Fastboende på havnen der er en der har adr. i klubben men bor ikke i båden og det
er ikke i orden Per vil tage kontakt til personen så han kan komme til vores næste
møde.
i/ Havneregler Bådinspektøren vil i den nærmeste tid gå bådene efter for at se om
fortøjningerne er i orden, samtidig skal der være fender ordentlig af på alle bådene og
alle fald fra sejlbådene må ikke stå og klapre, det er ikke til at hører på konstant.
Der kan henvises til havneregler i ANF som er gældende for alle havne under ANF
Man kan gå ind på følgende link og se reglerne:
http://anf-adm.dk/UserFiles/file/Havnereglement/Havnereglement_for_ANF_2018.pdf

Har man problemer eller spørgssmål, så spørg gerne folk i klubben, der er altid nogen
klar til at hjælpe med et godt råd.
j/ Bestyrelsens arbejdsopgaver og fordeling rundsendes til bestyrelsen, og bearbejdes
på næste bestyrelsesmøde
k/ Leif Kraus.
Der er enighed om at Leif Torben og Normann skal have et par flasker vin for det
store arbejde der er med at få det strøm til at fungerer ordentlig, de har brugt en del
tid på det.
EVT
Søgt medlemmer til at undersøge hvad muligheder og priser der er på en ny/brugt
mastekran.
Vi har 4 medlemmer der godt vil prøve at undersøge hvad muligheder der er,
følgende medlemmer har meldt sig
Torben Kirk
Rene Hansen
Bjørn Boe
George Christiansen
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Per
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