NØRRESUNDBY SEJLKLUB
Mellem Broerne 4, 9400 Nørresundby
nsshavn@gmail.com

Referat d. 09-12-20
Deltager: Per Steen Dan Normann Ingolf.
Fravær: Øjvin.
1/ Evt. foretræde: Der var ingen.
2/ Godkendelse af referat fra d. 08-10-20.
3/ Post/mail.
Der er sendt regninger til Steen som det plejer.
Hjertestarter er overgået til sejlklubben.
Så har der været nogle opfølgningsskemaer om covid-19 som blev udfyldt.
Ellers også noget der blev kasseret.
4/ANF.
Der var et referat fra ANF møde der var ikke rigtig noget at bemærke.
Flid skal prøve at lave en undersøgelse med hensyn til behovet for nye bådpladser, fór at
undersøge om der evt. er brug for flere pladser.
Der skulle have være et møde med Beas for at prøve at få rettet de sidste børnesygdomme, der
bliver arbejdet på et få et nyt møde op at stå.
Mødet med kommunen er udsat til januar, eller når forholdene tillader det.

5/ Bordet rundt.
Normann
El og vand ligger meget normalt så det er fint.
Der er stadig problemer med lys på vinterpladsen, både med lys der ikke lyser, og der er
kommer klager med at det blænder på bygningerne, så det bliver der taget fat på.
Normann har prøvet at kontakte flere udbyder til internettet for at få en større hastighed,
men det er pt. Næsten umulig.

Der er indkøbt en ny El- kedel, da den anden var blevet defekt.
Den nye opvaskemaskine er sat op og bliver prøvekørt.
Steen.
Regnskab er blevet sendt til bestyrelsen, som kunne sidde og gennemgå hjemme.
Det ser fornuftig ud.
Vi har også fået bankkontoen og kan se de posteringer der er fortaget siden sidste møde.
Vores status møde d.28-12-20 vil Steen og Normann ordne da der ikke rigtig er en masse mere
der skal laves status på.
Fastnet nummer 98176017 er blevet slettet der er ingen grund til at betale for det når det
næsten ikke bliver brugt
Opkrævninger på medlemskab for 2021 vil blive sendt ud i Januar mdr. som så skal være
betalt til 01-03-21
Der vil komme en udmeldelse fra Steen som er vores kasserer, så der vil det blive nødvendig
at indkalde en af vores suppleanter. Et medlem har udtrykt at han gerne vil gøre et arbejde
for klubben, og har tidligere varetaget kasserer funktionen i andre organisationer.
Vedkommende vil blive introduceret til opgaven, så han kan vurdere om han vil opstille til
posten på generalforsamlingen. Suppleanterne vil derfor blive hørt om de ønsker at indtræde
i bestyrelsen/forretningsudvalget til der bliver en generalforsamling.
Bestyrelsen sidder jo i dag som et forretningsudvalg da vi ikke har kunne afholde en
generalforsamling og vil gøre det til det bliver muligt at afholde generalforsamling som vi
foreløbig regner med at kunne afholde som planlagt for næste ordinære generalforsamling til
marts.
Der vil resten af vinteren kun blive gjort rent 1 gang om ugen i klubhus og toilet, så bliver det
taget op igen til sommer om der er behov.
Ingolf.
Der er blevet diskuteret om vi forsat skal udlevere vin til fødselsdage som hidtil, men er enig
om det gør vi, dvs. til 60 år-70 år-75 år- og ellers hver 5 år fremefter.
Vi har indkøbt nogle nye vandhanenøgler til vinterpladsen for at undgå at hæve gebyret på
nøgler bliver det sådan at der bliver udleveret 1 nøgle og efterfølgende skal der 50 pr.
vandhanenøgle det er prisen som klubben giver for den.
Der har været 2 udmeldelser hvor der er kommet et nyt medlem som vi siger velkommen til
Og vi har 6 stk. på venteliste og har haft forespørgsler på pladser hvor de var på 40 fod og
opefter, der har vi sagt nej til de størrelser både de må max være 10 meter i alt.
Aktivitet kalender vil blive sendt ud her i december for året 2021.

Vi har i efteråret lavet en langtidsaftale med gæstesejlere om at ligge i havnen over længere
tid. Det har været aftaler der giver klubben en indtægt samtidig med at vi har hjulpet sejlere
der ikke har haft plads til deres både.

Øjvin. Kunne ikke deltage.
Der er bestilt følgende isætninger og optagelse.
Søsætning d: 17-04-21
Og 01-05-21
Optagning d: 02-10-21
Og 23-10-21
Og der skulle komme 2 biler hver gang.

Husk at skifter man båd skal man tage en snak med bådinspektør inden man køber anden
båd hvis den bliver større. Da der ikke kan garanteres en større plads
Båden må max være 10meter i alt da vores pladser kun er 10 meter. Og forskellige bredde.
Bådene må ikke stikke uden for båsen. Der er i øjeblikket nogle enkelte både der er for lange
og kan give problemer når man skal ud eller ind i dårligt vejr. Fremadrettet må de ikke være
længere end båsen.
Dan:
Forsikringen fra Flid er sat i gang og vil give klubben en besparelse på ca. 14.000kr
Dan har bedt Aktivitetsudvalget om at give besked hvis de har noget der skal føres på.
Dan har fået de nye policer fra Flid.
Per.
Indstilling om mastekran der vil blive lavet en indstilling som alle medlemmer skal give
tilbagemelding på. Vi er blevet enige om at for at gennemføre planen hvis et flertal af mindst
60% stemmer for indstillingen, eller der skal være mindst 30% af klubbens samlede
medlemmer der stemmer for indstillingen.
Der er lagt op til en kontingentstigning som kommer med på generalforsamlingen, men som
først kan stige fra 2022 ifølge vedtægter.
Vi arbejder stadig på at få parkeringsvagt på vinterpladsen men det kræver at kommunen
godkender det, og vil sætte skiltning op.
Dansk Tursejler der er stadig medlemmer der ikke har svaret på mail omkring forsikringer.
EVT:

Normann har i forbindelse med vores havnerundtur snakke med de andre bådehavne
omkring deres vandslanger. Nogle har prøvet nogle alternative slanger som skulle afhjælpe
problemer med aflejringer i slangerne, så vi prøver at undersøge om man kan få nogle bedre
slanger.
I ønskes en glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår.
Formand
Per

Sekretær
Ingolf

