Referat bestyrelsesmøde den 1. juni 2021
Nørresundby Sejlklub

Afbud: Ingolf

1. Eventuelt foretræde
Besøg fra Ann-Britt & Rikke om etablering af børne/ungdoms udvalg
Tanken er at der er kommet flere både med børn på havnen, og der ser ud til at komme flere. Initiativtagerne
er indstillet på selv at være en del af på processen, men vil gerne have klubbens opbakning og finansielle
sikkerhed. Ideerne er blandt andet at lave en del aktiviteter for børn, så som:
• Krabbebane, med udstyr som veste, net, spande med mere
• Salg af is
Bestyrelsen er enig om at støtte op om projektet og sætter et beløb af til at købe ting ind og tager risikoen for
at tingene forsvinder eller går til

2. Godkendelse af referat
Tidligere referat er er godkendt

3. Post/Mail
Mail med indkomne forslag til generalforsamling tages under punktet om generalforsamling.

4. ANF
Orientering om ANF møde, der rundsendes referat når det er klart (kan ses på ANF hjemmeside)
Projekt ny havn er blevet drøftet i ANF og de bakker op om projektet. Vi er klar til at bearbejde relevante personer omkring projektet hvor vi skal udnytte at det er valgår
Vi går efter at finde relevante personer og sørge for at indbyde dem til møde gerne i uge 25 eller 26
Målet er at vi møder mindst 2 personer sammen med Peter Simonsen fra ANF. Der arbejdes ud fra flere datoer og personer fra det politiske miljø.

5. Bordet rundt – Vi tager de relevante punkter under gennemgangen, (maks 10 min. pr
mand)
a. Normann
i. Opgørelse over forbrug er rundsendt og ikke noget at bemærke
ii. Beas er ved at være klar med en løsning og styringen til alarmen bliver testkørt på en
maskine ved KL. Svitses er blevet forsinket fra leverandør og kommer formegentlig først
i uge 25
iii. Åbning af klubhus fungerer, og vi kører videre som det er indtil der kommer nye retningslinjer fra Aalborg Kommune
iv. Rip-it har købt den gamle mastekran, men kan ikke bruge den og vil ikke betale. Vi er
enige om at han har flyttet kranen, og dermed har købt den, så han må selv bestemme
hvad han videre vil gøre med den!
b. Karsten
i. Maj regnskab er udleveret – og det ser fornuftigt ud selv om vi har brugt rigtig mange
penge til den nye mastekran. Der kommer kun udgifter resten af året. Samlet ser det fornuftigt ud.
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ii. De gældende regler for udmeldelse og eventuel tilbagebetalinger blev gennemgået. Herunder:
1. Al udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
2. Depositum for nøgler tilbagebetales når nøgle er leveret tilbage til sekretæren.
3. Udmeldelse inden 1. juni betyder at man får halvdelen af pladslejen tilbage. Udmeldelse efter 1. juni tilbagebetales ikke noget. (samme regler som gælder for
vores betaling til ANF)
4. Der tilbagebetales aldrig kontingent til sejlklubben.
5. Tilbagebetaling finder først sted når alle forhold med medlemmet er afklaret,
herunder at der eventuelt er ryddet op på vinterpladsen.
iii. Opkrævning af ansvarsforsikring er et kæmpe problem, og det undersøges hvorledes
det håndteres af andre klubber i ANF. PSA kontakter andre formænd
c.

Ingolf
i. Har bedt om at høre hvorledes vi håndterer hvis den første på ventelisten har en båd der
ikke passer til den først ledige plads i havnen.
Der er enighed om at ventelisten ikke kan afviges. Hvis det er meget problematisk kan vi
prøve at flytte rundt, eller vi kan tilbyde den først ventende pladsen, som han kan have
indtil der kommer en anden plads, eller han vælger selv at afstå pladsen.

d. Dan
i. Nyt fra aktivitetsudvalg
Tanja er gået ud af aktivitetsudvalget. Ind er kommet Tina og Inger
ii. Vi arbejder på at holde en sommerfest senere på året, men afventer hvorledes restriktionerne bliver lempet. Det bliver nok først når folk er tilbage fra sommerferie ture!
e. Henrik
i. Lys der blænder på landplads, Normann kontakter Aalborg Kommune, nu det er til at
komme til på pladsen. Samtidig undersøges om vi manuelt kan tænde for lyset, så vi
kan se at tingene fungerer når vi skifter pærer.
ii. Oprydning på landpladsen er gennemført, Lars Lys kontaktes for vurdering af båd inden
vi får den fjernet.
f.

Per
i. Parkeringspladsen har vi fået tilladelse af Aalborg Kommune til at tage vores landplads
ind under. Det vil sige at der kommer skilte og samme regler som er gældende for vores
parkeringsplads ved klubhuset. Alle der er tilmeldt parkering ved klubhuset vil automatisk være registreret på vinterpladsen.
ii. Der er lavet guide til hvorledes man opdaterer informationer på Danske Tursejlers hjemmeside. Det bliver medlemmerne selv der har ansvar for at holde sine informationer opdateret.
iii. Afholdelse af generalforsamling
1. Kraus har indvilliget i at være dirigent, og vil være bestyrelsens forslag.
2. vi vil blive omkring 30, så vi kan være i vores eget klubhus.
3. Der er kommet forslag til generalforsamlingen fra medlem og i den forbindelse
vil behandlingen blive opdelt således at de 3 forslag der omhandler ændringer af
klubbens love ikke vil blive medtaget før generalforsamlingen 2022, da disse
ifølge lovene skal være bestyrelsen i hænde senest 2. januar. De 2 forslag der
har administrativ karakter vil blive medtaget og behandlet på generalforsamlingen.

6. Generelle punkter
7. Eventuelt
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