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

Bestyrelsesmøde d: 06-04-22
Deltager: Per Dan Torben Normann Karsten Ingolf Øjvin.
1/
Gæst Peter Simonsen: Var for at gennemgå vedligeholdelse af vores havn.
2/
EVT Foretræde:
Det er jo sådan at til hvert Bestyrelsesmøder kan man komme og få en snak med
bestyrelsen. Det er kl 19.00 inden det ordinære møde starter.
Der kom 1 medlem som havde nogle spørgsmål, som blev klaret.
3/
Godkendelse af referat: Godkendt.
4/ Post/mail.
Der var noget om ekstra Olietillæg fra Avas
Så har der været service på vores hjertestarter.
Der har været service på vores mastekran.
Så har der været 1 Person der spurgte om han kunne leje klubhuset til en 1 års
fødselsdag, det kan man ikke.
Så er der kommet noget til Torben.
Der er sendt besked til alle medlemmer om nogen har smidt affald på vinter pladsen.

Så er der kommet fra Frihavnsmærker at de skal bestilles. Det ordner Per

5/ ANF:
Der er ikke noget før i morgen d:07-04-22 der skal der være møde.
6/ Bordet rundt.
Normann.
Forbruget af Varme og vand x strøm ligger fornuftig.
Der er et større forbrug, men det skyldes rep. af nordbroen. Tages op med ANF da det
drejer sig om opstillet skurvogn, og brug af værktøj.

Karsten.
Status på konto som er udsendt til bestyrelsen, ser fornuftig ud.
Vi har stadig et medlem der glemmer at betale Karsten kan se at mail har været åbnet
det er den samme som sidste år også, der er udsendt 2 rykker og hvis ikke der sker
noget bliver medlemmet ekskluderet, som der også blev forlagt på
generalforsamlingen som ifølge vores vedtægter.
Beas el-afgifter er blevet udbetalt til de medlemmer der har penge tilgode og givet
Karsten besked hvad der står på gamle kode på den gamle kode.
Karsten og Dan har snakket om det ikke var en ide at indkøbe en gasgrill, og så få
den gamle grille væk, det blev vi enig om at gøre. Dan og Karsten står for dette.
Der blev snakket om indkøb af et tv som erstatning vores projekter da den ikke er så
god mere, så kan der jo også bruges hvis man vil se fjernsyn. Så det blev godkendt.
Det aftale vi har med Carlsberg bliver ikke fornyet, men vi få 75 øre pr flaske der
bliver solgt både af øl og sodavand.
Ingolf.
Der er kommet 4 nye medlemmer.
Der har været 1 udmelding.
Samt en afvisning på grund af størrelsen.

Dan.
Har sammen med Karsten arbejdet med køb af Grill samt nyt fjernsyn.
Tilrikker festen samt standerhejsning er et problem da aktivitetsudvalget ikke kan.
Standerhejsning vil lige pt. blive rykket frem til 07-05-22 men der vil komme mere
info
Det bliver formentlig først fra kl ca 17.00.
Torben.
Velkomstpakke til nye medlemmer fungerer godt.
Der skal fyldes grus på vejen mellem masteskur og dykkerhus da der er for ujævnt
Det sørger Per for sammen med Kommunen.
Der har været eftersyn på vores mastekran, som er lovpligtig.
Husk der skal bruges sikkerhedshjelm når man skal bruge kranen.
Der er 3 hjelme i masteskuret.
Per.
Der blev lige efter generalforsamlingen konstitueret en sammensætning af
bestyrelsen, de poster bestyrelsen havde i forvejen blev bibeholdt.
Der skal være halvmaraton, og de har spurgt om de kan få strøm nede fra klubben,
det kan de.
7/ Generelle punkter.
Der bliver fulgt op på de forslag der kom på generalforsamlingen,
a/
Om det er muligt at få en vekselautomat i forbindelse med vores øl automat
b/
aids systemet og duelighedsbevis eller opdatering
Der vil i samarbejde med de andre sejlklubber se om vi kan stable noget sammen i
sejlklubberne.
Per skal til møde med de andre klubber og vil undersøge om der er en tilslutning.

c/
Der er en opfordring til at der er nogen der vil stå for at lave noget til Tall Ship Race
d/
Der vil blive lave en opdatering af vores vedtægter inden næste generalforsamlingen.
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