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

Referat d 08-10-20
Deltager: Per Dan Normann Ingolf.
Fravær: Steen Øjvin.

1/Havnesyn
Mødet startede kl. 18.00 da vi skulle have Havnesyn i klubben, bla. for at vurderer
hvad der evt skal fremlægges på det årlige Havnesyn og i givet fald skal lavet.
Havnesyn er d. 10-10-20.

2/ EVT Foretræde.
Der var ikke nogen denne gang, man har mulighed for når mødet starter at komme
og fremlægge noget man har på hjertet, det kunne også godt være en eller anden
aktivet som måske kunne afholdes i løbet af året.

3/ Gæst.
Karsten Damm Jensen var inviteret til at deltage i mødet, da Carsten har tilbudt at
hjælpe med kasserer opgaven, hvor han har erfaring fra tidligere bestyrelsesarbejde.
Karsten kunne være et muligt bud på en afløser til Steen, der forlader klubben til
marts. Hvis Karsten er interesseret vil han blive opstillet til posten på
generalforsamlingen

4/ Godkendelse af referat fra d: 07-09-20 ( Det blev godkendt)

5/ Post/mail.
Der er sendt en del regninger til Steen til betaling.
Noget er sendt til hele bestyrelsen omkring ombygningen og fra Lindbro alarm
Der er som sædvanlig smidt en del i papirkurv.

6/ ANF.
Der er et mødereferat fra ANF om de ting der evt skal lavet i ANF regi,
Der var ikke noget fra NSS denne gang, men nu er der havnesyn d 10-10-20 hvor der
vil komme noget.

Der skal som sagt være havnesyn d. 10-10-20 hvor man går rundt i alle ANF havne
For at vuderer hvad der er vigtig at få lavet og evt hvis man har ønsker.
Normann og Øjvin vil deltage denne Lørdag.

7/ Bordet rundt.
Normann har tjekket vores strøm og vandforbrug, både på havnen og i klubhuset, og
det ser fornuftig ud.
Der er stadig nogle enkelte børne fejl ved vores el- stander som der stadig arbejdes
på at udbedre.
Der har været en forespørgsel på hvordan det går med den nye mastekran, men det
er sådan at bestyrelsen har godkendt projektet, men vil ikke tage stilling til et
projekt af denne størrelse som lyder på ca. 250.000,00 kr. uden det er blevet
godkendt på en generalforsamling, som ikke bliver før i marts mdr. 2021
Der er stadig problemer med at få en ordentlig dækning fra internettet i vestenden,
Normann tager kontakt med Kemp og Lauritzen for at prøvet at få det til at fungerer.

Der bliver indkøbt en opvaskemaskine til klubhuset.

Steen:
Der var afbrud fra Steen så derfor fik vi ikke gennemgået vores regnskab.

Ingolf:
Der bliver indkøbt nogle andre vandhanenøgler som desværre er blevet noget
dyrere de nye nøgler vil koste 50 kr. pr. stk. derfor vil dipotium for nøgler blive 300
kr. Inkl. Vandhanenøgle, får man den væk skal der betales 50 for at få en ny.
Der har været en forespørgsel om ikke man kan på masteskuret sætte nogle
hængejern op til master uden på vores masteskur mod øst, men vi er blevet enig om
at det vil ikke se ret pænt ud med master der hængende der.
Vi er i stedet blevet enig om at der er kommet så mange opfordringer på at man skal
sætte navn på master, men det sker ikke, så vores beslutning er fremadrettet at
efter næste søsætning tager vi de master ud der ikke er navn på og sælger dem eller
de bliver ophugget, der er kommet så mange opfordringer til at sætte navn på men
nogen er stadig lige glade
Der ligger formentlig også master, hvor medlemmerne ikke er her mere.

MEN DENNE GANG MENER VI DET.
Der er ikke kommet nye medlemmer denne gang da vi ikke har flere pladser
Vi har 8 på vores venteliste.
Men ved også der er nogen der rejser.

Øjvin. Havde meldt afbrud.

Dan:

Der er blevet aftalt at alle aktiviteter er og bliver aflyst resten af året.
Generalforsamlingen har vi valgt ikke at afholde da vi ikke kan være så mange i
klubhuset, så det må vente til marts.
Afrikkerfesten er blevet aflyst da vi ikke kan overholde myndighederne regler.
Jule stue og jule bingo er ligeledes aflyst d. 26 og 28 dec.
Håber det bliver bedre til næste år.

Vi har valgt at afholde Ren-dag d: 07-11-20 men med begrænsninger dvs. at
Der ikke bliver morgenkaffe og heller ikke lidt frokost.
Der bliver kun nogle få stykker i klubhuset resten forgår udenfor
Men husk at krydse dato af og kom og hjælpe.

Fisketuren gik godt men der er for få med ca 20 personer hvoraf de 16 fiskede
Der var ikke nogen der fangede fisk men det er ikke den store opbakning når der
bliver lavet noget i klubben.

Dan har sat tilbuddet med den nye forsikring fra Flid i gang så de gamle kan blive
opsagt inden forfaldsdag.

Næste bestyrelsesmøde vil starte kl 18.00 med aktivitetsudvalget, da der skal laves
årskalender så aktivitetsudvalget bliver også indkaldt kl 18.00.
Hvorefter selve bestyrelsesmødet starter kl 19.00 hvor man kan komme hvis der er
noget man gerne vil snakke med bestyrelsen om, der er afsat de første 15 min til
det.
Alle pære på vinter pladsen er blevet skiftet, men virker stadig ikke.

Per.
Vi har fået nye parkerings sedler men vi vil prøve at tage kontakt til Parkerings
selskabet da der er blevet lavet så man kan holde der i 3 mdr det skal kun være 3
dage, ellers bliver det næsten umuligt at få en plads om sommeren.
Der har været sendt mail ud til nogle medlemmer med manglende oplysninger om
bådforsikringen til Dansk tursejler.

8/ Container.
Vi har i bestyrelsen modtaget referatet fra Containerudvalget.
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