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

Referat d: 12-04-21
Vi har afholdt et Virtuelt bestyrelsesmøde
Deltager: Per Karsten Dan Normann Ingolf.
Sidste referat blev godkendt.
Nye medlemmer
Post/mail har der været en del som er rundsendt til bestyrelsen og noget til medlemmerne.
Regnskab:
Karsten som er fungerende kassere er ved at få et overblik over regnskaberne.
Der er blevet sendt en 3 mdr. regnskab til bestyrelsen, det er rigtig fint det giver et godt
overblik.
Alt gammel gæld er næsten blevet opkrævet, der mangler kun lidt endnu.
Det var bla. manglende kontingent forsikringer og strøm som bestyrelsen har brugt en del tid
på at få ind men vi er næsten i mål.
Det er urimeligt at bestyrelsen skal bruge tid på at opkræve penge der er vores fælles kasse.
Derfor opfordrer vi alle til at betale deres regninger.
Fremadrettet bliver der sat et rykkergebyr på 100 kr hvis vi skal sende rykker ud, og
manglende betaling vil blive behandlet i henhold til klubbens love
Per og Karsten har i fællesskab fået indberettet til kommunen med de oplysninger de ville
have, så det er også på plads.

Ingolf:
Der er også i år fuld belægning i havnen.
Ventelisten er på 11 styk og der bliver ved med at komme nogen.
Vi siger velkommen til de nye medlemmer der er kommet ind.

Ren-dag er som sagt udskudt lidt til vi lige ser hvad der sker med åbningerne, så der kommer
ny info når vi ved noget.
Der er kommet frihavnsmærker for 2021 som kan fås i klubben.
Normann:
Vores strøm og vandforbrug er i orden og ser fornuftig ud.
Hvis man skal have en vandslange monteret, kan den hentes i masteskuret.
En opfordring når man bruger Toilettet og måske ikke lige helt rammer kummen bedes
man lige gøre lidt rent selv, sidst måtte vi have et rengøringshold ned og rengøre, bestyrelsen
skal ikke gøre det.
Per:
Der har fra Øjvin side været ønske om vi ikke kan bruge en del tid til ren-dag på
vinterpladsen skulle også have en oprydning på vinterpladsen.
Samtidig skulle vi gerne have plantet blomster ved klubben.
Der har været en forespørgsel på om vi kan i 2 Weekender kunne finde plads til 7 til 8 både
(små både), det har vi sagt ja til det er i forbindelse med en kapsejlads som forgår i dagene
5 og 6 og 19og20 juni så det kan nok lade sig gøre.
Der ligger også både i de andre sejlklubber. bådene kan ligge uden på hinanden.
Der har været en forespørgsels fra Skansevejen skole om at kunne lave en eller anden ting,
det er noget der vil blive undersøgt, hvad muligheder der er sammen med AS.
Der skal ikke været nogen forpligtigelse fra sejlklubbens side, det kan vi ikke da vi ikke har
nogen ungdomsafd.
Der er en der har snakken med Per om placeringen af en stor båd, det er en 40 tons båd
så det kan vi ikke imødekomme.
Normann.
Har været med til afprøvning af mastekran, og den fungerer fint, man skal huske der skal
bruges sikkerhedshjelm.
Der arbejdes på at få bedre slanger til vores vandhaner, så de bliver udskiftet lige så snart vi
får fat i dem
Per vil også prøve at undersøge hvad muligheder han har for indkøb af nye special slanger.
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