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

Bestyrelsesmøde d: 02-03-20
Deltager: Steen Ingolf Normann Øjvin Per Dan.
1/ EVT Foretræde:
Der var ikke nogen denne gang.

2/ Godkendelse af referat fra d:03-02-20 blev godkendt.

3/ Post/mail:
Der er sendt regninger til Steen:
Sendt mail ud om fællesspisning i mars. Mdr.
Frihavnsmærker med bestilling sendt til Steen:
Påmindelse om indgivelse af moms:
Sendt indkaldelse ud om Generalforsamlingen:
Hjertekursus er sendt ud nogle gange:
Så er der kommet et tilbud om et foredrag mand overbord.

4/ ANF:
Regnskabsmøde

Referat fra bestyrelsesmødet d: 28-01-20
Materiale fra sidste bestyrelsesmøde.
Beliggenhedsplaner.
A Der er rundsendt års regnskab ud til bestyrelsen, der er i året 2019 tilbageført
498.000 kr til medlemsklubberne ud fra bestyrelserne tidligere beslutning vedr.
foreningernes behov for egenkapital.

Det totale budget er godkendt på regnskabsmødet d: 25 februar 2020 som kan
findes på foreningens hjemmeside.

B: Referat fra d: 25 januar er rundsendt til bestyrelsen.

C: Referat fra sidste bestyrelsesmøde i ANF er godkendt.

D: beliggenhedsplaner for alle havne i ANF er sendt til samtlige bestyrelser.

5/ Bordet rundt
Normann:
Elforbrug i klubhus og havn er for nedadgående.
Vandforbrug i klubhus er også nedadgående.
Fjernvarmen går også lidt ned.
Øl automat har også haft et fald.

Der er indhentet nogle tilbud om Facaden og 2 døre.
Det samlede tilbud for en energi venlig facade vil koste ca 135.000 kr

Men Normann og Steen skal have et møde med Jan Blæsbjerg for at se hvad
kommunen vil give.

Så er der sendt noget materiale rundt omkring affalds sortering men vi har valgt at
lade det ligge lidt for at se om kommunen har planer på det område.

Vores tele udbyder Full-rate er blevet kontaktet for at se om vi kan få en større
hastighed på internettet, men det kan vi ikke i øjeblikket.
Vi er blevet enig om at få et tilbud fra Lindbro for at se hvad de skal have for at lave
internettet så vi har en udbyder til det hele, så det undersøger Normann til næste
møde.

Steen:
Steen fremlagde regnskabet for feb. mdr. hvor bl.a. medlemskab kontingent er
begyndt at komme ind ellers ser det fornuftig ud.
Er der stadig nogle enkelte der ikke har modtaget et indbetalingskort så giv lige
besked.

Husk at tage en kvittering med til generalforsamlingen d: 19-03-20 hvis i vil have
stemmeret.
Ingolf:
Vi skal have undersøgt hvem der står for vores bestilling af nøgler, det skal kun være
kassere og sekretæren der kan bestille special nøgler og låse, så undertegnede skal
en tur over til Nordjysk låseteknik.

Og så er der kommet et nyt medlem, som vi siger velkommen til.

Vi har fået et tilbud om der er 1 der vil komme og fortælle noget om mand over
bord.

Så undertegnede tager kontakt, og der vil komme nærmere info.

Øjvin:
Ikke noget.

Dan:
Der er kommet liv i en fra Flid som ville lave en aftale med Dan, men det kunne ikke
rigtig passe ind, på grund af forskellige årsager.
Men det bliver taget op inden næste bm-møde.

Og der skulle være styr på lidt til generalforsamlingen med lidt til halsen.

Per.
Der er kommet kontakt fra Bo Refer fra Beas at de ikke har fået de oplysninger der
skal bruges, men de var blevet sendt, men vi kunne jo se på mail at det var sket.
Men der er sendt et nyt skema.
Forespørgsel fra medlem om opstilling af 3D printer i klubhuset. Bestyrelsen er
blevet enig om at det ikke passer ind i vores brug

Omkring generalforsamlingen skulle det være på plads.

Det sidste omkring Bestyrelse beretningen blev gennemgået.

"vi har fået en henvendelse fra SL (Sejlklubben Limfjorden) igennem ANF om at der
skal være divisions sejladser i Aalborg i Juni (2 division 20-21 juni og 1. division 27-28
juni). I den forbindelse vil man gerne at vi kan have 7 divisionsbåde liggende.
Bestyrelsen har sagt OK med forbehold for at der er ledige pladser."
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