Referat fra d.10-08-20.

Deltager: Per Ingolf Steen Normann Øjvin.
Fravær på grund af Ferie: Dan

1/ EVT Foretræde.
Der var et medlem der kom og mente at han skulle af med for meget i strøm inden
vi fik de nye stander i gang. Vi er de første med det nye WEB-baserede strømsystem
fra BEAS, og der har været nogle startvanskeligheder. i en periode skulle der enten
være bimåler eller også blev strømforbruget afregnet efter aflæsning på el-skabet.
Dette har dannet grundlag for en uoverensstemmelse, men der blev fundet en
løsning.
Fremadrettet kører systemet, og det er ens egen forbrug man betaler gennem Beas
så er der ikke noget at være i tvivl om.

2/ Godkendelse af referat: referat blev godkendt.

3/ Post/mail:
Der kommer ikke post mere næsten, men mail.
Der er som sædvanlig sendt regninger ud Steen.
Sendt mail ud om Livø jass
Og ellers lidt forskelligt der er uden betydning.

4/ ANF.
Der er fra ANF blevet spurtgt ind til hvormange vi har på venteliste i havnene, der er
rimelig stor søgning om bådpladser.
Ellers er der ikke noget fra ANF.

5/ Bordet rundt.
Normann:
Vand på Havnen og Klubhus ser fornuftig ud.
Øvrige El på havn og klubhus er også fornuftig.
Øl automat har der været et lille fald.
Der vil blive lavet et møde med Beas for at få noget rettet til og få en gennemgang
igen af systemet.
På møde vil Normann og Per samt Steen deltage for der er nogle spørgsmål til Beas.

Steen:
Der er blevet fremsendt til bestyrelsen regnskab og div. For den foregående periode
Hvor vi har haft ferie.
Der kan oplyses at der har været en forbedring af klubhus til et beløb på nuværende
tidspunkt til ca . 153.000.00 kr der vil så stadig komme lidt til det er helt færdig.
Det har været til ny front maling og div samt terrassen er blevet lavet og kommet
lidt højere glas i.

Ingolf.
Der har været lejet en plads til gæstesejler i 3 uger

Nogle spørger til ansvarsforsikringen gennem Dansk Tursejlere. Normalt skal
eventuelle spørgsmål stiles til Danske Tursejlere. Per har kontakten med Danske
Tursejlere fra klubben.
I den forbindelse undersøges det om der er et generelt dokument omkring
ansvarsforsikringen man skal have med i sin båd!

Så er der indkøbt 10 nye nøgler a en pris på 2450 kr
Samt der skal indkøbes nye vandhanenøgler til vinterpladsen som koster
ca.50 kr pr stk
så vi bliver nød til at hæve dip. For nøgler til 300 kr
men vi må opfordre til at passe på vandhanenøgler ellers bliver vi nød til at tage 50
kr efterfølgende ved udlevering af vandhanenøgler

Biler på vinter pladsen som ikke hører til os, de kører op over parkeringspladsen
over fra boligerne, men vi kan nok ikke gøre noget ved det, men husk at låse når i
forlader området.
Per vil prøve at kontakte kommunen om vi kan få sat skilte op for derefter at få
parkeringsvagten til at komme derud, men det kræver at der bliver sat skilte op.

Det er også ved at være et problem at få en plads på vores parkeringsplads, da der
holder nogen der ikke har noget at lave der, Per undersøger om vagten stadig
kommer vi ser dem ikke rigtig mere.

Dan:
Dan har fået en aftale på plads med Flid forsikring det vil kunne give klubben en
besparelse på ca 12.000 kr om året med samme dækning, så det bliver sat i gang.
Fisketuren er på skinner der er kommet en mail ud om dette det er d. 12-09-20
Husk at skrive jer på, det er for medlemmer og børn.

Husk at skrive jer på der er plads til ca. 40 personer.
Dan skal prøver at undersøge en app man kan gå ind på om både om det er noget.

Øjvin
Bådinspektøren efterlyser nogle personer der vil hjælpe med stativer på
vinterpladsen d: 22-08-20 kl 9.00 meld ind til Øjvin på tlf. 30952155.
Per:
Vi har diskuteret om det er muligt at afholde en generalforsamling
Men efter stadig restriktioner fra sundmyndighederne kan vi endnu ikke afholde en
generalforsamling, da vi ikke kan overholde gældende regler om afstand i klubhus.
Så det er stadig udsat på ubestemt tid.

6/ Generelle punkter.
A.Mastekran.
Vi har endnu ikke fået noget fra kranudvalget, men når der er nogle muligheder høre
vi fra dem.
B. Opvaskemaskine:
Vi har fået 1 tilbud på opvaskemaskine, men vil gerne have nogle flere da det var
rimelig dyr til det brug vi har.
C. Nyt gulv.
Der er besluttet at der kommer nyt gulv i klubhuset, så er det hele renoveret, næste
tur på et tidspunkt bliver så toilettet/baderum.
D. Forsikring.
Der er vedtaget at Dan tegner ny forsikring i Flid da det vil give en besparelse på
12.000 kr om året.

E. Lys
Der er stadig ikke lavet det lys på vinterpladsen, men Dan og Normann lover det er
færdigt til bådene skal op.
F. Containerlaug.
Bestyrelsen mangler nogle referater fra containerlauget, og fra
generalforsamlingerne samt et regnskab som skal afleveres til NSS bestyrelse når
der er møder, så det forventer vi snart finder sted.

G, Fastboende.
Der er for nogle år siden vedtaget at fastligger skal betale 3000 kr årligt vi mangler
en underskrift da der skal laves en ny kontrakt hver år.
H. Ansvarsforsikring.
Forsikring gennem Dansk Tursejler giver os et alt for stort arbejde, da der kræves en
del ekstra oplysninger hvert år, så man vil høre nærmere hvad vi vil gøre, om vi
forsætter eller det skal ophøre så man selv skal tegne det, bliver det gennem Dansk
Tursejler vil prisen stige ca 100 kr om året
I arbejdsbeskrivelse.
Der er blevet revideret en ny arbejdsbeskrivelse til bestyrelsen, som man skal prøve
at gennemgå og evt komme med rettelser til næste møde.

EVT.
Vi må opfordre at man er behjælpelig med at tømme papirkurvene på Toilettet
Hvis de er fulde, rengøring tømmer godt nok, men det er ikke altid nok.
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