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                          Referat fra d: 09-05-22 
 

Deltager: 

Per Torben Normann Karsten Øjvin Ingolf 

 

Fravær: 

Dan var forhindret på grund af arbejde. 

 

1/ EVT Foretræde. 

Der kom en ved navn Marcio som har af kommunen fået lov at sætte en spisevogn 

med Argentinsk mad i første omgang i 1 mdr. 

 

Vi tilbød at de kunne købe strøm fra vores klub i stedet for at skulle have en benzin 

generator til at køre, hvad det ville give af gener med stød og lugt. Derudover er det 

også billigere for dem, og vi kan tjene lidt. 

 

Vognen vil blive stillet op i løbet af maj. 

 

 
 

2/  

Godkendelse af referat fra d : 10-04-22 ( Referatet blev godkendt) 

 

3/ Post/mail. 

Der er sendt ud til alle medlemmer om 1 der ønskede at købe en båd. 

 

Og så har vi fået fra vores leverandør om prisstigninger. 

 



Ellers noget der bare skal i papirkurven. 

 

4/ANF: 

A: Referat fra d: 07-04-22 ANF  

 

B: Agende fælles bestyrelsesmøde i ANF for alle ANF havne, der er 4 der deltager 

deriblandt Bådinspektøren. 

 

C: Halvårsmøde med Aalborg kommune 23-05-22 der blev drøftet hvad der skulle 

med fra NSS. 

 

Vi vil igen medtage et punkt om opretning af vores gangbro på nordsiden hvor den i 

forbindelse med højvandssikringen er faldet betydeligt, samtidig er højvandsikringen 

heller ikke i orden mere, da det også er sunket lidt det overholder ikke den højde de 

skal. 

 

5/ Bordet rundt. 

Normann 

El og vandforbrug er for klubben vedkomne noget af det samme, men vi har en ekstra 

udgift stadigvæk med den arbejdervogn, vi prøver om vi kan få ANF til at betale da 

det er noget der ligger under ANF. 

 

Der skal installeres nye vandure på havnen, men det er noget der ligger under ANF  

I klubhuset er det os selv der får udgiften 

 

Vi kunne godt trænge til at få nye redningsstiger rundt i havnen, men vi har fået 2 

styk nye men de skal bruges der vi har oplyst de skal være. 

 

Karsten. 

Der er ikke sendt regnskab ud da Karsten ikke kunne nå det men vi har fået det 

efterfølgende. 

 

Beas konto hvis man stadig har penge til gode skal det indgives til Karsten hurtig 

mulig. Og det er de gamle kontoer som ikke kan bruges mere senest d: 01-07-22. 

kasserer@nsshavn.dk 

 

Torben.   

Beas har været og gennemgået alle el-standere og vi fik at vide fra Beas at hvis der 

ligger nogle ledninger fra bådene der ikke er helt tæt og er skyld i en kortslutning, 

ryger der et printkort som koster at forny 2500 kr. så sørg for at alle ledninger fra 

båden er i orden. 

mailto:kasserer@nsshavn.dk


 

Det påhviler klubben eller bådejer at betale et nyt printkort. Der rundsendes besked. 

 

Der er ikke flere vandnøgler så det får Ingolf fat i. 

 

Der vil komme skilt op om fiskeri forbudt på broen. 

 

Der er ved at være tid til uddybning da der ikke er for meget vand i havnen. 

 

Husk at der skal meddeles Bådinspektøren hvis man påtænker at skifte båd skal det 

vendes med Bådinspektøren. 

 

Ingolf. 

Der er kommet 4 nye medlemmer Så dem siger vi velkommen til de nye. 

 

1 opsigelse som overgår til Passiv. 

 

1 på Venteliste. 

 

Opfølgning på de ting der var med på Generalforsamlingen.  

 

Der var en opfølgning af Standerhejsning,  

Den efterfølgende fest blev afholdt med en god tilslutning, det var dejligt at der var 

en del nye medlemmer som deltog, og som havde en god aften. 

 

Der blev givet udtryk for at ikke alle fandt det som en god løsning at holde 

standerhejsning kl. 17,- og hvorefter man gik direkte over til festen, uden øl/vand og 

pølser.  

 

Tidligere har standerhejsningen fundet sted kl. 13:00 hvor der har været flere 

deltagere – i særdeleshed børn. Her kan alle deltage og efterfølgende gå ind og få 1 

pølse eller 2 samt en øl eller vand og afslutning med kaffe. Et synspunkt der skal 

tages med til næste gang standerhejsningen skal planlægges. 

 

Øjvin 

Vil gerne have en fælles oprydning på vinterpladsen nu bådene er i vandet. 

 

Husk der skal være tydelig navn og Bådnavn på, det skal være i orden inden næste 

optagning, eller bliver stativerne flyttet over til kahytten og derefter fjernet. 

 

Hver især skal selv rydde op på deres plads hvor båden har været. 



 

Øjvin har mulighed for at få en del svømmeveste, som vi gerne vil have hvis de er ok 

 

Dan. 

 

Opfølgning af standerhejsning kom under Ingolf 

 

Vi er ved at prøve at lave en fælles tur d: 11-og 12- 06 

 

Er der nogen der har en ide så skriv til Dan 

naestformand@nsshavn.dk 

 

Lidt hurtig for tiden nærmer sig. 

 

Per. 

 

Per har løbende kontakt til Helle Frederiksen som en opfølgning på vore projekt. 

 

Vi har søgt lidt hjælp til at evt. lave noget til Tall Chip Race men der er ikke nogen 

der har meldt sig. 

 

Fået en henvendelse fra DGI der forgår et løb som kommer forbi klubben, hvor de så 

gerne vil have lidt strøm til deres musik. Det er OK det får de. 

 

6/ Generelle Punkter. 

A Kurser  bliver taget op med ANF om fælles arencement, men man kan gå ind på de 

enkelte klubbers hjemmeside som man kan melde sig til. Vi prøver at få etableret en 

kontakt så vi kan samle aktiviteter og også annoncere dem på vores hjemmeside. 

 

B der bliver stadig undersøgt om det er muligt at få en vekselautomat, eller en 

kortautomat til øl-automaten 

 

C Affaldscontainer ved masteskur undersøges stadig. 

 

D opdatering af vedtægter bliver løbende opdateret. 

 

                                     Formand       Sekretær 

                                     Per                Ingolf 
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