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

Referat fra d: 11-08-21
Første punkt var med Aktivitetsudvalget for at gennemgå de sidste ting i år med aktiviteter
Deltager fra aktivitetsudvalget.
Alice og Marie samt Tina
Fravær Inger.
Deltager fra bestyrelsen:
Dan Ingolf Normann Torben
Fravær
Øjvin Per Karsten
Punkt 1:
Fisketuren som vil blive d: 11-09-21 ( der kommer nærmere info )
2/
Sommerfesten vil blive afholdt d: 18-09-21
Planen er at der måske bliver helstegt pattegris til en rimelig pris som klubben har afsat til 100kr pr
person klubben giver resten, der skal købes øl vand og vin i klubben, samtidig først på dagen vil
blive afholdt noget for børnene, som Børneudvalget og Aktivitudvalget vil sammen stå for, derefter
er det planen at afholde sommerfesten ( der vil også komme nærmere info)
3/
Der vil blive afholdt en afrikkerfest 30-10-21 ( nærmere info)
4/
Jule-pyntning er d: 25-11-21.
5/
Jule -Banko satser vi på kan afholdes. D: 27-11-21
Derefter det ordinære bestyrelsesmøde.

1/ EVT Foretræde: Der var ingen.

2/ Godkendelse af referat fra d: 17-06-21 Blev godkendt.
3/Post mail.
Der var nogle regninger til Karsten
Derudover var der post der kom til medlemmerne
Og en del der blev skrottet.
4/ ANF:
A. Der har ikke været nogen møde hen over sommer.
B. Projekt: renovering af havnen i Nørresundby Sejlklub. Der er aftalt et møde med 2 politiker
bla. Helle Frederiksen S og Anne Honore Østergård V samtidig dem af bestyrelsen der kan
og Torben (Bådinspektør) tidpunkt er ikke helt på plads.
C. Referat fra Kommunen d: 29 juni er stadig ikke kommet.
5/ Bordet rundt:
Normann:
El og vand ser fornuftig ud og der er kommet måler på automaten.
Der hvor der mangler nye gardiner i klubben vil blive skiftet BLA Kontor.
Der vil blive lavet nyt lys i masteskuret som bliver Led-lys.
Der var en misforståelse med rengøringsselskabet havde glemt at fortælle at de holdt ferie, så der
blev ikke gjort rent.
Marie og Alice trådte til og gjorde baderummet rent, det var jo nok det værste der kunne undlades,
Så de har brugt nogle timer på det, som skal afregnes på en eller anden måde.
Der bliver gjort rent 2 gange om ugen i August mdr. derefter bliver det trappet ned når vi kommer
længere frem.
Det kan være det bliver lidt hyppigere på Toilettet og lidt mindre i klubhuset. Men det tager vi der.
Lamperne på vinterpladsen er lavet så alle pærer fungerer, samtidig skulle den lampe der blænder
skulle også være i orden.
Der ligger en stor gummibåd i skuret under broen den bedes fjernet da vi fra kommunen har klar
besked der må ikke være noget.
Betalingsstander er ved at fungerer som de skal, men vi følger stadig op hvis der opstår noget.
Karsten
Der var ikke noget da Karsten ikke kunne deltage i mødet.
Ingolf:
Der er kommer 4 nye medlemmer siden sidste møde ( Der siger vi velkommen til dem)

Der er 2 der har sagt op hvoraf den ene vil være passiv og den anden helt udmeldes
Det er sådan at ved udmeldelse eller overgå til Passiv skal nøgler afleveres, samtidig skal de flytte
stativer på vinterpladsen hvis de har nogen.
Dan
De aktivitet har vi gennemgået sammen med aktivitetsudvalget og fået det sidste på plads, der
kommer mere info når det nærmer sig det første der kommer, er jo fisketuren.
Øjvin deltog ikke.
EVT.
Der har været nogle problemer med en der bare ligger sig i bassinet uden at betale det var sådan en
lille jolle med en meget stor motor.
Man må jo ikke lave selvtægt, så hvad muligheder vi har til at få sådan en væk.
Lige nu er han her ikke så det kan være det har løst sig nu må vi se, vi vil prøve at undersøge hvad
andre havne evt gør i sådanne tilfælde.

Næstformand
Dan

Sekretær
Ingolf

