Bestyrelsesmøde nr. 3/2014
Tid:
Sted:
Til stede:

5. juni 2014 kl. 19.00 – 21.00
MAS´ klublokale
Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Ketty Nielsen
Poul Rasmussen
Jan W. Christiansen (ref.)

Pkt. 1. Kort siden sidst/opfølgning fra sidste møde
a) Jens orienterede om at ungdomsarbejdet nu kører i forhold til planlægningen med op
til 8 glade børn og en velkvalificeret lederkreds. Jens tager snarest et opfølgningsmøde
med lederkredsen af ungdomsarbejdet.
b) Jørgen og Jan orienterede om Lysregatta 2014 på baggrund af det til bestyrelsen
udsendte idékatalog og foreløbige program, som strækker sig fra lørdag, den 13.
september om eftermiddagen til søndag over middag. Der er stor opbakning fra alle
interessenter i Mariager og midt juni udsendes forhåndsomtale til de øvrige fjordhavne
m.v.. Henrik har godt fat om tingene som tovholder for Regattaudvalget, hvori også
sidder Hans Jørgen, Kirsten, Flemming, Jørgen og Jan.
c) Jens orienterede om havnefogedordningen, som endnu ikke fungerer helt optimalt.
Havnefødderne efterlyser bl.a. en skuldertaske til opkræverne, en pengekasse (NB
Jørgen!), bedre introduktion af havnefødderne, samt en medlemsliste på
havnefogedkontoret (er klaret af Ketty). Jens drøfter emnerne med Curt.
d) Poul orienterede om den ny rengøringsaftale, som er indgået med Oles Rengøring i
Hobro efter samme terminer og omfang som tidligere, men formentlig lidt billigere.
Poul sørger for, at aftalen bliver skriftlig og fremsender original udgave til Ketty.
e) Jan orienterede om, at den langsigtede masterplan for havnens udeområder ikke er
kommet længere, idet det indtil videre ikke har været muligt at få kontakt med
landskabsarkitekten. Jan arbejder videre med sagen.
f) Jens orienterede om sine foreløbige bestræbelser på at få menige medlemmer af
sejlklubben til at stå i spidsen for nogle fællesture/-sejladser. Dette har allerede båret
frugt, og Jens arbejder videre med flere muligheder.
g) Jens orienterede om de forbedringer, som indtil videre er sket i forhold til vores
hjemmeside. Poul sender snarest muligt materiale til Johan om velkomst til nye
medlemmer, indmeldelsesblanket m.v., som aftalt på seneste bestyrelsesmøde.
Pkt. 2. Evaluering af medlemmernes frivillige arbejdsindsats
Bestyrelsen er enig om, at de 2 årlige arbejdsdage skal rumme elementer af såvel
arbejdsmæssig som social karakter, men at der opnås mest valuta for pengene af den
arbejdsindsats, som ydes af enkeltmedlemmer hen over året. Der er gennem tiderne forsøgt
med forskellige styringsmodeller, men vi må nok erkende, at ingen af modellerne har været
optimale - heller ikke den nuværende. Ud fra bestyrelsens drøftelser udarbejder Jens et forslag
til nogle informative og enkle retningslinier, som medlemmerne og havneudvalget kan

navigere efter. Formålet er, at vi opnår en højere grad af effektivisering af indsatsen, færre
misforståelser og utilfredse miner. Forslaget behandles på et senere bestyrelsesmøde.
Punkt. 3. Affaldsplan
Jens orienterede om, at Miljøministeriet nu efterlyser en opdateret udgave af sejlklubbens 3årige affaldsplan. Jens overvejer potentielle liebhavere til opgaven.
Punkt. 4. Regler for udlejning af klubhus
Det blev besluttet, at nuværende regelsæt med udlejning over hele året etc., som de fremgår af
takstbladet, fortsætter. Retningslinierne suppleres med, at lejeafgiften på kr. 520,00 dækker ét
døgn (normalt 12-12). Har man brug for mere tid, må man leje endnu ét døgn. Udlejningen
annonceres i god tid på hjemmesidens kalender (normalt min 14 dg.). Til gengæld fordres det,
at medlemmerne respekterer, at lejerne nogenlunde uforstyrret kan benytte lokalerne. Ketty
supplerer de nuværende betingelser i takstbladet.
Punkt 5. Sejlads for alle
De deltagende bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at dagen efter deres opfattelse havde
været en succes, dog med enkelte skønhedsfejl. Arrangementet kom ud med et mindre
underskud, primært fordi de sponsorerede pølser, som lå i Brugsens fryser, desværre kom
over grillen i utide. Der har været et godt samarbejde i udvalget, som inden længe skal mødes
for at evaluere på arrangementet med henblik på en gentagelse til næste år.
Punkt 6. Strategiplanen
Der blev desværre ikke tid til en drøftelse af strategiplanen. Der var bordet rundt almindelig
enighed om, at punktet skal opprioriteres, og at næste bestyrelsesmøde i august skal dedikeres
til dette vigtige emne.
Punkt. 7. Eventuelt og næste møde
Poul og Ketty orienterede om, at der igen er røre i tilgangen af nye medlemmer og både.
Poul tager kontakt til 3 bådejere, hvis både stadig henstår på vinteropbevaringspladsen.
Bådene skal straks fjernes i ht. havnereglementet.
Næste møde afholdes torsdag, den 21. august 2014 kl. 19.00 i Sejlklubben med 2 punkter på
dagsordenen: Strategiplanen og eventuelt.
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