Bestyrelsesmøde nr. 4/2015
Tid:
Sted:
Deltagere:

8. juni 2015 kl. 19.00
MAS´ klublokale
Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Ketty Nielsen
Erik Aggerbo (ref.)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Siden sidst
Gæstesejlere m.m.
Masterplan
Medlemmernes muligheder
Eventuelt

Pkt. 1. Siden sidst
•

Ungdomsafdelingen er kommet i gang. Sejladsen har i foråret været udfordret af dårligt vejr
med megen vind. Det har medført at der har været flere aftener hvor juniorerne ikke har
kunnet komme på vandet. Der er pt. 6 sejlere.

Pkt. 2. Gæstesejlere m.m.
•
•

•
•

Vi fortsætter med samme leverandør af rengøring. Det fungerer fornuftigt, og der var ikke de
store problemer sidste år.
Vi er pænt besøgt af autocampere, hvor intentionen er at der ikke må holde mere end 5
campere. Antallet over ugen kan variere fra stort set ingen til 5+. Det er svært for
havnefogeden, at bede folk forlade pladsen hvis der er mere end 5, det viser ingen gæstfrihed.
Bestyrelsens holdning er, at vi nok kan leve med at der enkelte nætter holder mere end fem,
men vi skal observere det af hensyn til beboerne i Østergade. Bl.a. diskuterede vi om
skiltningen er god nok. Som udgangspunkt mener vi skiltningen er ok, da større skilte også
kan skæmme.
”Dagsedlerne” der udleveres til at montere på båden når der er betalt havnepenge er ved at
slippe op, Jørgen bestiller nye.
Pjecerne til udlevering til gæstesejlerne er nu klar på 3 sprog.

Pkt. 3. Masterplan
•

Erik har haft kontakt til LAG-Himmerland, med henblik på at søge tilskud til udførelse af
planen. Der er ansøgningsfrist primo september 2015. Erik udarbejder ansøgning m.m. Der
bliver ikke igangsat tiltag før evt. tilsagn om tilskud er afklaret, da det vil have indflydelse på
hvor meget af projektet der vil blive udført. Projektet bliver således ikke igangsat i 2015. Dog
fjernes legepladsen nu, da det ikke er forsvarligt at bibeholde den i nuværende stand.

Pkt. 4. Medlemmernes muligheder
•

Vi har pt. følgende medlemskaber: Senior, Familie, Junior og Passiv. Det kan være uklart
hvad de enkelte medlemskaber omfatter. Der var enighed om at beskrive de enkelte
medlemskaber bedre i takstbladet, da det vil øge forståelsen for nye medlemmer.

Pkt. 5. Eventuelt
•

På B-broen er der fjernet nogle af bagpælene ved de dårligste pladser, der blev benyttet til
Joller. Dette indebærer, at der kun er fire ”jollepladser” tilbage. Tidligere har disse jollepladser
ikke betalt indskud, men kun et årligt lejebeløb. Da de fire pladser er lige så gode som andre
pladser, besluttedes det at udfase begrebet ”jollepladser”. Fremadrettet skal der betales
indskud og depositum på disse pladser også. De nuværende lejere fortsætter på nuværende
vilkår – ændringen vil kun gælde hvis pladserne skifter bruger.

