Bestyrelsesmøde nr. 6/2014

Tid:

01.10.2014 kl. 18.00-22.00

Sted:

MAS´ klublokale

Til stede:

Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Ketty Nielsen
Jan W. Christiansen (ref.)

Afbud:

Poul Rasmussen

Ad pkt. 1. Masterplan
Arkitekt Leif Høgh, Mariager samt medlemmer af havneudvalget Curt Conradsen og Carl
Anton Aggerbo deltog under dette dagsordenspunkt.
Leif præsenterede et foreløbigt skitsemateriale til en langsigtet masterplan indeholdende de
elementer i det foreløbige idékatalog, som bestyrelsen havde udarbejdet og efterfølgende
drøftet med Leif på bestyrelsesmødet den 21. august 2014. Materialet dækkede bl.a. over de
indtegnede elementer i en oversigtsplan for hele sejlklubbens område, en mere detaljeret plan
over klubhusområdet i mindre målestok samt udvalgte skitser, detaljer og fotos fra andre
lystbådehavne.
Materialet blev nøje drøftet og efterfølgende gennemgået i marken. Der var blandt deltagerne
stor tilfredshed med Leif´s oplæg, som gav anledning til en større afklaring af det meget
visionære projekt samt en række justeringer i forhold til det oprindelige oplæg.
Det blev aftalt med Leif, at han snarest udarbejder en skitse indeholdende de mere sikre
elementer i planen. Bestyrelsen går parallelt i tænkeboks i forhold til de mange nye indtryk og
elementer. Der er herudover behov for, at bestyrelsen får foretaget nogle indledende
undersøgelser for at afklare realismen i projektet, herunder specielt i forhold til at
tilvejebringe de nødvendige vanddybder i området.
Bestyrelsen stiler efter at kunne præsentere et drøftelsesoplæg for sejlklubbens medlemmer i
løbet af vinterhalvåret.
Ad pkt. 2. Siden sidst
a) Lysregattaen den 13. september blev gennemført i flot vejr og med stor tilslutning og
opbakning fra byen, de øvrige fjordhavne og ikke mindst MAS` medlemmer.
Resultatet blev et flot arrangement, funderet på et godt lokalt samarbejde og i
økonomisk balance. Stor ros til Regattaudvalget 2014 for veludført arbejde.
b) Ungdomsarbejdet kører efter planen, og det er en stor fornøjelse at følge de unge
mennesker på vandet hver torsdag. Poul Overgaard har givet tilsagn om, at han vil
påtage sig opgaven som tovholder i ungdomsarbejdet. Jens tager kontakt til
ungdomsafdelingen ift. nedsættelse af ungdomsudvalg samt deres input til
masterplanen.

Ad pkt. 3. Bådoptagning og arbejdsdag
Søren og Benny har sørget for en god plan over vinteropbevaringspladserne og
optagningsrækkefølgen den 4. og 18. oktober, som er ophængt i sejlklubbens udhængsskab.
Bådoptagningen den 18. oktober følges op med standerstrygning kl. 14.00. Havneudvalget
tilrettelægger koordineringen af arbejdsopgaverne på den fælles arbejdsdag den 25. oktober,
herunder forplejning i forhold til Klubudvalget.
Ad pkt. 4. Økonomi
a) Ketty fremlagde et forslag til en ny ét-årig samarbejdsaftale med Østjysk Bank
gældende fra den 1. juli 2015 til 1. juli 2016. Aftalen er knap så fordelagtig for
sejlklubben som den gamle aftale, men indeholder dog de væsentligste ingredienser.
Stor ros til Ketty for samarbejdsaftalen, som nu underskrives af formand og kasserer.
b) Ketty havde udarbejdet et forslag til takstblad for 2014/15, som bygger videre på
bestyrelsens vedtagne strategi om regulering i forhold til PL-indekset. Forslaget blev
vedtaget med et par enkelte småjusteringer og forelægges nu til godkendelse på
generalforsamlingen den 11. november.
Ad pkt. 5. Generalforsamlingen den 11. november 2014
a) Jens har været i kontakt med forskellige emner til valg til bestyrelse og udvalg, og det
ser nu ud til, at bestyrelsen stort set er klar med en kandidatliste, der dækker samtlige
poster.
b) Jens vil sørge for indkaldelse i ht. standarddagsordenen, som det fremgår af
vedtægterne.
c) Under generalforsamlingen vil sejlklubben være vært ved en forfriskning samt – som
noget nyt - franskbrød med pålæg el. lign.. Jens kontakter klubudvalget herom.
Ad pkt. 6. Eventuelt
Der gives medlemmer af Hadsund Sejlklub lov til at benytte vort klublokale en efterårsaften
til socialt samvær. Datoen indføjes i vores kalender.
Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge langtidsplanlægningen den 20. november 2014 som et
konstituerende møde i den ny bestyrelse.

04.10.2014/Jan W

