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Pkt. 1. Siden sidst
•

•
•

Autocamperskiltning var igen på dagsordenen, da autocamperne tilsyneladende har svært ved
at forstå skiltningen. Resultatet er, at der ofte holder mere end 5 autocampere og de holder
udenfor det aftalte område. Til sæsonen 2016 vil Jørgen få udarbejdet et stort skilt der viser
hele parkeringspladsen og placeringen af de fem campere, som der er aftalt med Mariagerfjord
kommune og beboerne i Østergade.
Endvidere vil der blive udarbejdet to velkomstskilte med praktiske oplysninger til placering
ved begge broer.
Jørgen og Ketty gennemgår og opdaterer vore forsikringer med forsikringsselskabet den 7.
September 2015.

Pkt. 2. Økonomi
•

Der har, på trods af det dårlige vejr, været stort set det samme antal gæstesejlere som sidste år.
Økonomien ser således fornuftig ud og følger budgettet.

Pkt. 3. Hvad er vores holdning til udlejning af bådpladser
Udlejning af bådpladser sker efter nedenstående retningslinjer:
•
•
•
•

Leje af en bådplads aftales individuelt med bestyrelsen.
Der afregnes i henhold til takstblad, minimum 3 måneder.
Lejeren kan benytte en plads i inderhavnen, men såfremt der bliver behov for pladsen til et
medlem der ønsker en fast plads, skal lejeren acceptere at blive flyttet ud på en gæsteplads.
Principielt kan man kun leje en plads for én sæson, leje må ikke være et alternativ til en fast
plads med indskud og depositum.

Pkt. 4. Tømning af toiletter
•

I Sverige er det blevet et krav at toilettankene fra bådene skal tømmes med sug til land. Jens
vil undersøge om der er lignende regler på vej i Danmark. Det kan i så fald betyde, at der skal
etableres en tømmestation et sted på Mariager havn.

Pkt. 5. Grøn opholdsgård
•

Status Quo. Ansøgningsfristen om evt. tilskud fra LAG Himmerland er primo september.

Pkt. 6. Søsætning og bådoptagning
•

Jens vil kontakte Thorsager med henblik på at undersøge muligheden for at fastligge bestemte
uger for søsætning og optagning, som kan gå igen år efter år.

Pkt. 7. Valg til bestyrelse og udvalg
•

Generalforsamlingen nærmer sig og der skal vælges medlemmer til bestyrelse og udvalg. I den
kommende tid vil Jens undersøge mulighederne for nye kandidater.

Pkt. 8. Evt.
•

Der var ingen emner til evt.

