Bestyrelsesmøde nr. 8/2015
Tid:
Sted:
Deltagere:

21. december 2015
MAS|s klublokale
Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Peter Sandahl
Poul Overgaard
Bo Michael Ravn (ref.)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siden sidst
Opfølgning på generalforsamling
Kalender
Grøn opholdsgård
Mastekran
Autocampere
Toilettømning
Eventuelt

Punkt 1. Siden sidst
Julehygge i MAS den 13. december med ca. 20 deltagere.
El: Vinterpladser i vandet skal have måler installeret hvis forbrug af varme.
Det er en regel i havneregulativet og prisen for etablering af måler er ført ind i
takstbladet.
El: Vinterpladser på land skal tage stikkene ud af standerne, hvis man ikke er til stede
af hensyn til brandfare som følge af utilsigtet tilslutning af strøm. Man kan jo ikke
vide, hvad der er tilkoblet i den anden ende af ledningen og hvilken kvalitet
installationen har.
Punkt 2. Opfølgning på generalforsamling
Nødstiger: Stålpinde fjernes og erstattes af gribebøjler på broen foran stigerne.
Males gule.
Videoovervågning: Bestyrelsen ønsker p.t. ikke videoovervågning etableret af hensyn
til privatlivets fred. Videoovervågning anses ikke at være tilstrækkeligt effektivt til
hindring af hærværk (natoptagelser, identifikation) i forhold til de påførte gener og
opklaringsmuligheder.
Bestyrelsen vil gerne have indberetning om hændelser.
Et medlem har i brev til bestyrelsen i december foreslået videoovervågning i
anledning af tyveri og hærværk. Der henvises til ovenstående.
Inden vi tager en endelig beslutning, vil vi gerne høre medlemmernes holdninger til
Sejlermødet den 7. marts.

Punkt 3. Kalender
Kalender fastlagt. Kan ses på hjemmesiden.
Punkt 4. Grøn opholdsgård
Principielt ønsker bestyrelsen fremmedfinansiering af en grøn opholdsgård
kombineret med renovering af belægninger omkring klubhus og masteskur.
Et skitseprojekt udarbejdes, tilbud indhentes og finansiering søges.
Det påregnes, at 2016 går hermed.
Punkt 5. Mastekran
Mastekranen: Mangler plads mellem kran og båd. Dybgang for ringe foran kranen.
Understøtning under broen er rustet.
Diskussion af placering, flytning, evt. fornyelse.
Havneudvalget ser på sagen og evt. regler herom.

Punkt 6. Autocampere
Skiltning forbedres, så camperne holdes i østenden af pladsen, jf. aftale med beboere i
Østergade, kommunen og MAS (friholdelse af udsigt i sommerhalvåret).
Punkt 7. Tømning af holdingtank
Tømning af holdingtanke i havet kan kun ske i internationalt farvand, dvs. 12 sømil
fra land. Ellers tømning i godkendt modtagestation på land. Endnu ikke krav om
modtagestationer i lystbådehavnene.
Drøftelse af evt. havnefaciliteter i MAS: Regler, udstyr, økonomi, samarbejde i
fjorden, involvere kommunen.
Bestyrelsen undersøger sagen.
Punkt 8. Eventuelt
Intet

Referent: Bo Michael Ravn

