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

Mødereferat fra d: 05-05-21
Deltager: Per Dan Karsten Øjvin Normann Ingolf.
1/ EVT Foretræde var der ingen = det var heller ikke meldt ud.
2/ Godkendelse af referat fra d 12-04-21 = Blev godkendt.
4/ Post/mail.
Der er rundsendt til bestyrelsen, og nogle ting ud til alle medlemmer.
5/ ANF.
Der er til bestyrelsen sendt referat omkring møde som blev afhold d: 22-04-21
Så er der lavet en dagsorden til kommunen som bliver afholdt d: 10 maj
Bla. er der broen på landsiden hvad der kan være en mulighed.
6/ Bordet rundt.
Normann:
El og vandforbrug er som det plejer at være
Vandforbrug vil jo stige efter at bådene er kommet i vandet.
El ligger som det har gjort de sidste 4 mdr det skyldes selvfølgelig at klubhuset er lukket og der
ikke rigtig er noget forbrug.
Der har været en del problemer med el-stander men det skulle blive snarrest løst.
Der er fundet en ny vandslange som Normann vil indkøbe og blive skiftet når de kommer frem.
Der vil blive skiftet antenner i vestenden til Vifi Fire og nogle komponenter vil blive skiftet.
Der er blevet aftalt at vi afholder ren-dag 29-05-21
Vi starter op kl 8.00 og alt forgår udenfor der kommer rengøring på klubhuset.
Øjvin vil samtidig også have nogen ud på vinterpladsen til oprydning så det også kommer til at se
ordentlig ud derude også.
Husk at tage noget varmt beklædning med hvis der skulle være lidt koldt, som det er nu kan vi ikke
bruge klubhuset.

Vi har d 06-05-21 modtaget nyt cirkulære fra Aalborg kommune, som blandt andet anfører:
•
•

•
•
•

Omklædningsrum skal fortsat holdes lukkede
Klub- og foreningslokaler kan anvendes til afvikling af bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger, ellers skal disse lokaler fortsat holdes lukkede (her afventes
præcisering fra Kulturministeriet. (Når den foreligger vil I blive orienteret)
Toiletter er fortsat åbne i begrænset omfang
Der skal forsat bæres mundbind når færdes i klubhus som gående.
Og det er et krav med Corona pas skal forevises.

Karsten:
Der er blevet rundsendt materiale fra Banken så vi kunne gennemgå det inden bestyrelsesmødet, det
ser fint ud så der var ikke det store på bestyrelsesmødet omkring det punkt.
Og vi har fået vores tilgodehavende ind næsten det er kun småbeløb nu der er tilbage.
Vi skal være bedre til at registrere gæstesejler efter til at det er kommer ind under Beas- systemet.
De medlemmer der ikke har forsikrede i Dansk Tursejler ,men har egen forsikring skal sende en
kvittering til Karsten på mail: kasserer@nsshavn.dk hvis ikke det bliver gjort bliver man tilmeldt
Dansk tursejler og får en regning, det skal gøres inden udgangen af maj mdr.
Ingolf:
Der er kommet et par nye medlemmer som vi siger velkommen til.
Der er 10 på venteliste i øjeblikket.

Øjvin:
Vinterpladsen skal der ryddes op på, vi må opfordre til at rydder op ved sig selv, hvor der ligger
noget og flyder.
Husk at låse stiger og lignede fast.
Når man forlader vinterpladsen skal der låses ved indgangen.
Der er ønske om at der smidt græs på arealerne for at undgå at slæbe alt skidt op i bådene
der ligger en del jernstumper, så det bliver nok gjort.
Der er stadig lamper der blænder på vinterpladsen vi tager fat i det igen.
Der må ikke bruges bådstrammer mellem bro og pæle, da nogle af vores pæle bliver rykket løst
Men kun reb.

Vi har stadig problemer med den båd på vinterpladsen som nogen nok ikke vil kendes ved, vi har
besluttet at sætte en vurderingsmand på for at klarlægge værdien på båden inden vi gør noget, nu
har den ligget der i nogle år uden at betale.
Dan
Vi afholder standerhejsning uden for, da der ikke er noget der er sikker (der kommer nærmere info)
Der bliver løbende sendt mail ud når der er nogle ændringer.
Pinseturen bliver aflyst.

Per:
Der er blevet givet tilladelse til at Q-park går ude på vores vinterplads da der holder en del biler
derude der kommer nærmere info når det er på plads.
Der bliver indkaldt til generalforsamlingen som forventer at blive afholdt d: 17-06-21 der er kun
mulighed at der bliver 1 pr båd med tilmelding.
Der skal pt bruges mundbind til man sidder på sin plads, samtidig skal der fremvises Corona-pas.

Formand
Per

Sekretær.
Ingolf

