Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde 2012-01-12 kl 19.00

Deltagere:
Jan Vinstrup
John Møller
Jørn Præst
Jan Christiansen
Jørgen Chr. Jørgensen

1: Godkendelse af sidste referat.
Godkendt uden bemærkninger.
2: Konstituering af bestyrelsen.
Formand valgt på generalforsamlingen: Jan Vinstrup.
Næstformand: John Møller.
Kasserer: Jørn Præst
Bestyrelsesmedlem kontaktperson til kommunen: Jan Christiansen.
Bestyrelsesmedlem refferant: Jørgen Chr. Jørgensen.
3. Bestyrelsens visioner.
Som opfølgning på forslag eventuelt fra generalforsamlingen.
Jollepladser.
For at man kan opnå en landplads til sin jolle blev det besluttet:
Der lejes en jolleplads i vandet 800kr/år uden indskud og depositum.
Derudover skal der betales normal kontigent til sejlklubben.
Derefter kan lejeren selv bestemme om båden skal ligge i vandet eller ligge på land.
Autocamperer.
På generalforsamlingen var der enighed om at autocamperer gerne måtte holde på vores P-plads
om natten.
Jan Christiansen kontakter kommunen, for at få bekræftet, at der ikke er nogen lovmæssigt
hindring for det.

Vand på landområdet.
På generalforsamlingen blev det besluttet at gøre noget ved landområdet med hensyn til
vandpytter.
Der er flere muligheder der skal analyseres.
Løsning 1: Opfyldning af området, så vandet selv løber af området.
Løsning 2: Overfladedræn med afløb til fjorden.
Jan Christiansen kontakter kommunen for at få klarlagt en mulig løsning, også med hensyn til
miljøet.
Vedtægter.
Jørn Præst tilretter vedtægterne og havnereglementet, med de ændringer der blev besluttet på
generalforsamlingen.
Takstblad rettes med de nye takster.
Sendes ud med MAS-nyt i forårsnummeret.
Hausu.
Jan Vinstrup tager sig af div. møder i Hausu.
Der er bestemt at Fjordklubberne må opkræve 25kr/døgn af fjordmedlemmer til betaling af
Vand/EL og miljøafgifter.
Ø. Hurup er ikke med i frihavnsordtningen på Mariager fjord, og medlemmer derfra skal derfor
betale fuld havnepenge.
Jan Vistrup.
Kommunen betaler lokaletilskud. Tilskuddet hæves i år.
Affaldsplanen er godkendt af miljøstyrelsen.
Vi indkøber 2 ekstra flagstænger til 2 nye falg.
1 Øsjydsk bank.
2 MAS klubstander.
Visioner.
Jan Christiansen vil lave en liste med forslag visioner for MAS de kommende år.
Hvad vil vi med vores klub.
Emnerne er mange. Aktivitetsklubber, økonomi, klubbens størelse, vinteraktiviteter,
vedligeholdelse, miljø, osv.
Regata:
Vi beholder Regataen i Mariager.
Det er et ønske fra turistforeningen. Regataen afholdes lørdag før fjordens dag om søndagen.
Aktiviteter til havneudvalgt.
Ud fra vores 5 årsplan udtages følgende til udførelse i 2012
Terasse ved optimistbro færdiggøres.
Slæbestedet udskiftes. Løsning er ikke fastlagt.
1 stk tømmerflåde.
Reparation af div. lodrette væge på broerne og ved mastekranen.
Reparation af pensionistbro og Peters bro.
JCJ undersøger om det er muligt at øge varmtvandsforsyning til baderum for rimelige penge.

Bestyrelsesmedlemmernes Mails og Tlf numre.
Jan Vinstrup kjgrandcru@hotmail.com 21273584.
John Møller moellerjohn@hotmail.dk 40309204.
Jørgen Jørgensen mail@jcjelektro.dk 40285862. fastnet 86474331 Elbjørn 40454447
Jan Christiansen janweierchristiansen@gmail.com 21467176.
Jørn Præst joern.praest@gmail.com 24406733.

Forslag til kalender 2012:
Bådisætning 7-4 og 21-4 med standerhejsning.
Bådoptagning 6-10 og 20-10 med standerstrygning.
Arbejdsdag forår 31-3.
Arbejdsdag efterår 27-10
Lysregata 8-9.
Generalforsamling 8-11
Sommerfest 9-6
Efterårsfest 3-11
Julegløg 16-12
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