Bestyrelsesmøde nr. 1/2015
Tid:
Sted:
Deltagere:

26. Januar 2015 kl. 18.30
MAS´ klublokale
Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Ketty Nielsen
Karsten Mathiesen
Erik Aggerbo (ref.)

Karsten Rytter og Carl Aggerbo fra havneudvalget deltog i pkt. 6
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siden sidst
MAS-nyt
Hjemmeside
Budget 2015
Sejlermøde den 23. februar
Masterplan
Eventuelt

Pkt 1. Siden sidst
• Der har været afholdt udvalgsaften, hvor alle udvalg samledes og planlagde sæsonens
aktiviteter. Det var bestyrelsens opfattelse at der er en god stemning og alle bød ind med gode
ideer og tiltag.
• Kalenderen blev opdateret: 18. april og 7. November 2015 er arbejdsdage, lysregatta afholdes
den 5. September 2015.
• Sejlads for alle vil ikke blive afholdt i 2015 grundet ressourcer.
• Det bør afklares om der kan refunderes et beløb ved ophør af brug af elmåler ved de
individuelle bådpladser.
• Velkomstfolderen til nye medlemmer blev gennemgået.
Pkt. 2. MAS-nyt
MAS-nyt har nu ikke været udgivet i en periode, og der var enighed om at klubbens hjemmeside
fortsat kan dække informationsbehovet til medlemmerne. Der vil dog blive udsendt en pladsoversigt
sammen med kontingentopkrævningen.
Pkt. 3. Hjemmeside
Hjemmesidens platform har været oppe til overvejelse, hvorvidt den er god nok til det behov klubben
har. Set fra bestyrelsens side fungerer platformen tilfredsstillende, og der blev givet udtryk for at
aktualiteten af sidens indhold og løbende opdatering er det vigtigste.
Pkt. 4. Budget 2015
Ketty gennemgik et detaljeret budget for 2015. Godkendelsen af budgettet blev udskudt til næste
bestyrelsesmøde, da der i mellemtiden bliver afholdt sejlermøde om den præsenterede masterplan for
sejlklubbens landdel. Efter sejlermødet kan det besluttes hvorvidt der skal igangsættes noget af planen
i indeværende budgetår. I så fald skal omkostningen indeholdes i budgettet.

Pkt. 5. Sejlermøde den 23. Februar 2015
Det primære formål med mødet er at få input og debat om den af Leif Høeg udarbejdede masterplan
for sejlklubbens landdel.
Pkt. 6. Masterplanen
Masterplanen blev gennemgået i detaljer, med hensyn til aktuelle behov og ønsker. Nedenstående er
bestyrelsens umiddelbare holdninger/oplæg til sejlermødet den 23. Februar 2015:
• Det er en god ide at flytte masteskuret længere mod øst og forlænge det så det er mere
fremtidssikret, da større både giver større master. Erik undersøger om det kræver ny lokalplan
og om der er krav til redningsvej mellem klubhuset og masteskuret.
• Jollegården ved jolleskuret er en god ide.
• Legepladsen bør være maritim (krabbevædeløb!)
• Der bør etableres flere grillkroge med læ.
• Da kompressoren står under vand ved højvande, bør det overvejes om den kan flyttes over i
jolleskuret.
• En anden placering til affaldscontainerne bør overvejes.
• Der bør udarbejdes en detaljeret plan, så det er fastlagt i detaljer hvordan vi vil udarbejde
belægningerne, flisevalg m.m.
• Den viste grillhytte er flot, men vurderes at skyde over klubbens behov og formåen. Endvidere
vil den også kræve løbende rengøring og vedligehold.
• Laveste prioritet er: flytning af slæbested til joller, spunsvæg og flytning af mastekran.
• De igangsatte tiltag skal som udgangspunkt kunne finansieres over den løbende drift.
Pkt. 7. Eventuelt
Karsten Rytter præsenterede en løsning til gelænder/afskærmning på terrassen. Der er tale om
opsætning af hvid presenning i felterne i gelænderet. Omkostningen er under kr. 5.000 og
seniorklubben vil udføre arbejdet. Bestyrelsen var positive for løsningen og bevilligede omkostningen.

