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

Referat fra d: 18-10-21.
Deltager: Per Dan Normann Ingolf Karsten Torben
Fravær Øjvin
1/ EVT Foretræde: Der var ingen.
2/ Godkendelse af referat fra d: 06-09-21= Godkendt.
3/ Post/mail
Der er sendt lidt rundt.
Karsten har fået nogle regninger.
Og noget er slettet, der ikke var relevant.
4/ ANF.
a. Referat fra Aalborg kommune
b. Møde den 18 november
c. Referat fra mødet i ANF d: 07-10-21.
A Referatet er sendt til bestyrelsen, der var ikke nogen bemærkninger.
B Der er lavet et møde med folk fra kommunen, der er 1 der deltager Helle Frederiksen , og
mødet finder sted d: 22-10-21 i Klubhuset.
Helle F. syntes det var et spændende projekt og undrede sig lidt over at hun ikke har hørt
noget i by og planlægningsudvalget, De er i gang med nogle aktiviteter i Nørresundby og kan
ikke forstå at det ikke var med der, med hensyn til ny havn.
Deltager: Helle Frederiksen og Peter Simonsen Fra NSS Per og Ingolf måske Normann det er
fredag d: 22-10-21 kl 11.00

C Der har ikke været det helt store i ANF ifølge referat/ Bordet rundt:

5/ Bordet Rundt:
Normann
Der skulle været kommet de sidste nye gardiner hjem, så de vil komme op.
I vores nye kran er der blevet observeret at der har været en person hejst op
Det er ikke lovligt ifølge arbejdstilsynet, så det må vi på det kraftige poientere at dette ikke
bliver gjort.
Der er bestilt et kraneftersyn når vi kommer til marts 2022 der er besluttet at så længe der er
garanti på den skal vi overholde det, derefter overvejes anden løsningen.
El forbrug og vand ser fornuftig ud.
Vi har lidt bøvl med øl automaten med den aflæser der er sat på, men vil komme en ny.
Karsten:
Der er sendt regnskab ud til bestyrelsen til gennemsyn inden bestyrelsesmødet.
Der er stadig en regning fra Kemp og Lauritsen på 7200 kr vi ikke har fået at vide hvem der
har bestilt, det kan muligvis være mellem Beas og Kemp/ Lauritsen men den bliver ikke betalt
før vi har styr på det.

Efter gennemgang af vores parkerings med biler på vores plads ved klubhuset,
Har vi konstateret at der er nogle der har flere biler registeret i vores system
end man må, det skyldes formentlig at der bliver glemt at meddele når der
kommer ny bil at få slettet den gamle.
Der er sendt info ud til alle medlemmer.
Ingolf.
Næste bestyrelsesmøde d: 01-11-12 vil Aktivitetsudvalget deltage i første del, så
der kan blive lavet en kalender for 2022.
Er der nogen der har en ide om et eller andet vil vi gerne høre, så det kan tages
med på kalenderen.
Der har været 2 opsigelser.
Fisketuren gik godt men der er for få deltager.
Der vil komme en ren dag d: 06-11-21 hvor der er oprydning i masteskuret
Og der skal lukkes for vand og slanger tages ind og ellers oprydning
Måske lidt på vinterladsen.

Dan:

Som sagt gik fisketuren godt, men der var ikke mere end 16 deltager så det er
for lidt til at vi skal leje en rutebil.
Så i 2022 vil fisketuren igen blive prøvet med at sejle ud, som vi gjorde førhen.
Børnedagen gik godt der var ca. 10 børn som må siges at være tilfredsstillende
til det var første gang hvor Børneudvalget prøvede at lave sådan noget.
Sommerfesten gik godt, der var ca 45 der deltog og det blev til en hyggelig aften.
Øjvin
Var fraværende på grund af rejse.
Torben:
Der blev drøftet omkring vores søsætning og optagning, Der er kommet et
forslag fra vognmænd om vi ikke kunne prøve at lave første søsætning på en
hverdag også til optagning, da det er svært at få nok chauffører til arbejde især
til Lørdag, første søsætning er d: 16-04-22 vil Torben ændre til en hverdag i den
kommende uge.

Den båd der står på hoved ude på vinterpladsen er der 1 der kunne tænke sig at
gå i gang med at lave den er den til gratis afhentning, Kontakt en fra bestyrelsen
og aftale hvis man har lyst.
Fremadrettet vil Torben tage sig af nye medlemmer når de er godkendt.
Alle lys i masteskur er lavet til led lys, så det virker godt.
EVT:
Ingenting.
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