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

Referat fra D: 01-11-21
Deltager: Per Dan Normann Ingolf Torben Karsten
Fravær: Øjvin
Aktivitetsudvalget deltog:
Alice Marie IngerFravær: Tina.
1/ Kalender.
Der blev udarbejdet en ny kalender for 2022 med Aktivitetsudvalget og bestyrelsen
Som er sat på plads, vi efterlyste om der var nogen medlemmer der havde en ide til noget i løbet af
året, det har der ikke været.
Dan kontakter vores nye Børneudvalg om de måske har nogle idéer til en børnedag, så vil det
komme på inden kalender bliver sendt ud til det nye år.
Ordinært møde.
2/ EVT Foretræde
Der varv ikke nogen, der er stadig mulig at komme til vores bestyrelsesmøder, når de starter
kl 19,00 hvis man har et eller andet man vil drøfte med bestyrelsen som har noget med
medlemskabet at gøre, Bestyrelsesmøder er skrevet i vores kalender der bliver udsendt til år 2022.
3/ Godkendelse af referat fra d: 18-10-21 = Godkendt.
4/ Post/ mail.
Der er sendt lidt rundt til medlemmer.
Og som vanlig sendt regninger til Karsten.
Og det der ikke er relevant for medlemmerne, er blevet slettet.
5/ ANF:
A. Punkter til møde med Aalborg kommune.
1. Sætninger ved højvandssikring på nordmolen.
2. Projekt udvidelse/ renovering af havnen.

B. Orientering omkring møde med Aalborg kommune.
Der var aftalt et møde med Aalborg kommune om vores havn til mødet deltog Peter Simonsen
Per. Ingolf. Normann samt fra kommunen deltog Helle Frederiksen som var meget positiv
omkring vores renovering af havnen, og ville allerede samme dag tage kontakt til Rådmanden
og et par stykker mere, Mette blev udstyret med en del skitser og skrivelser fra klubben som
kunne fremlægges.
6/ Bordet rundt.
Normann.
Der blev hvis opgørelse fra vores forbrug af vand og el på havn og klubhus, det ser meget
rimelig ud, og viser ikke noget større forbrug.
Der er opsat nye gardiner de steder der manglede.
Karsten:
Der var i forvejen sendt kontoudtog ud til bestyrelsen som ser fint ud der var ingen
bemærkninger.
Der er stadig ikke kommet en afgørelse fra Kemp/Laurizen på de 7200 hvem der har bestilt det
arbejde.
Vi har stadig nogle problemer med BEAS samt Kemp/Laurizten omkring EL-standere. Tingene
fungerer ikke selv om det burde være i orden.
Ingolf:
Der er kommet 1 nyt medlem.
Der er stadig 1 på venteplads og vil ikke ind før til foråret, han har fået oplyst at der ikke kan
være sikker på at der en plads, hvis der kommer nogen nu og vil have plads.
Husk ønsker man ikke mere medlemskab af klubben, skal der laves en opsigelse på vores mail
adr. nsshavn@gmail.com
Der vil blive sendt en særskilt mail ud om medlemskab.
Husk at meddele klubben hvis man får nyt telefonnummer eller mail så det kan blive registeret
korrekt. Det er medlemmets ansvar at sikre klubben har korrekte kontaktdata
Dan:
Vores afrikkerfest gik godt, men der var ikke så mange med, men det kan skyldes at der lige har
været en sommerfest. Der var 28 tilmeldte til afrikkerfesten.
Dan vil tage kontakt til Børneudvalget for at høre om de har noget der kan komme med på
årskalenderen.
Fisketuren planlægges fremover at vi vil gå tilbage og fiske fra både. Der kommer mere info ud
og vil stå i kalender.

Der er i år julepyntning d: 25-11-21 kl. 16,30 hvis man har lyst til at være med til at pynte op i
klubhuset.
Så har vi vores bankospil d:27-11-21 kl. 13,00 kommer mere info.
Øjvin:
Der er ved at kommer mere styr på vinterpladsen, vi skal nok også forvente at der kommer flere
både, når vi får havnen lavet om, derfor er der en oprydning på pladsen.
Der er blevet meldt ud for over et år siden med udfasning af de store bådstativer der ikke kan
flyttes og fylder for meget, så der burde ikke være nogen diskussion omkring dette, men har til
efteråret 2022 til at finde en løsning.
Der har været rengøring i kahytten, det var også tiltrængt, da nogen glemmer at rydde op efter
sig selv, der er blevet aftalt at vi løbende følger op på hvordan det ser ud i kahytten, der bliver
ikke fast rengøring, der er toilet børste hvis det er nødvendig, og der skulle være lidt
rengøringsmiddel, hvis der er behov for sådan noget.
Torben.
Der er mangler for fordelings stik på vinterpladsen
Vognmænd fra Avas siger vi skal have jævnet grusvejen mellem masteskur og dykkerklub
Per vil undersøge hvem der skal få det lavet.
Torben har lavet en velkomstpakke til nye medlemmer.
EVT
Der vil blive indkøbt en hyndeboks som skal stå inde i klubhuset.
Det har været et kort møde da vi lige har haft et, det var på grund af årskalender.
Formand
Per

Sekretær
Ingolf

