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1: Godkendelse af sidste referat.
Godkendt med bemærkning:.
Jørn Præst gjorde opmærksom på at lokaletilskuddet falder og ikke stiger
2: Indlæg til MAS nyt.
Indlæg til forårsnummeret skal sendes til Matiasen senest 15-3-2012.
Bestyrelsen skal afleverer senest 8-3-2012.
John indsender indlæg fra havneudvalget og arbejdsplan for arbejdsdag 31-3-2012.
Jørn Præst indsender de redigerede takstblade til MASnyt og de skal også lægges på
hjemmesiden.
3: Forberedeldser til arbejdsfordelingsdag 31-3-2012.
JCJ Sørger for sang til standerhejsning.
Jan Vinstrup indkøber 2 stk flagstænger á 6m og 2 stk nye klubstanderer til flagstangen og masten
foran klubhuset.
Jan Vinstrup sørger for afhentning af ØB stander.
Vi mangler stadig en palle dækbrædder til ny terasse. Div andre brædder og planker er indkøbt.
Jørn Præst sender faktura fra XL til JCJ for at kontrolerer rigtigheden af nogle priser.
Der er indsneget sig en fejl med møtrikker 200 stk til 4000kr + moms.

Vi besluttede at når pæle skal udskiftes, går vi over til stålrør med plastovertræk og med pullert i
toppen, om muligt.
John kontrolerer de klamper der er sprunget i vinter. Han indkøber om nødvendigt nye.
Festudvalget (Marianne og Pia) sørger for forplejning på arbejdsdage.
4. Masterplan Mariagerfjord
Jan W. Christiansen
Notat fra JWC blev omdelt og er som følger:

NOTAT fra telefonsamtale den 28. februar 2012 med Mariager Fjord kommune vedr.
autocampere, afvanding af vinteropbevaringsplads samt udvidelse af masteskur, jf. min mail til
kommunen af 24. januar 2012 om samme emner.
I sagsbehandler Arne Christensens fravær oplyser Hans Jürgen Muurmann , Planafdelingen vedr.:
Autocamperes overnatning på havnearealet
Kommunen skal medio marts mødes med repræsentanter fra Havnesamarbejdsudvalget (HAVSU)
om netop dette emne med henblik på en fælles holdning, idet der har været forespørgsler fra flere
sider.
Vandansamlinger på vinteropbevaringspladsen
Det er HJ´s vurdering, at tilførsel af grus vil være den rigtige løsning, idet vi næppe vil opnå
tilladelse til at afvande til fjorden (eller kloaksystemet). På min forespørgsel om kommunen vil
forestå/finansiere arbejdet, vil HJ vende tilbage i næste uge.
Udvidelse af masteskur
HJ kan ikke tage stilling hertil til vor ansøgning om dispensation fra ekst. Lokalplan for området,
men henviser til afdelingsleder Jesper Vråe Andersen, som jeg vil kontakte i næste uge, når han er
tilbage fra ferie.
Vedr Autocamperer.:
Der er møde i Kongsdal den 8-3-2012 med emnet Autocamperer i lystbådehavne omkring
Mariager fjord. Jan deltager. Vi afventer til næste gang hvad udfaldet af mødet bliver.
Vedr vandopsamling på landpladserne.:
Da det er umuligt at aflede vandet, er der kun den mulighed med en opfyldning af området.
JCJ målte området op om eftermiddagen. Der er ca. 70x20m = 1500m2.
Med en opfyldningsgrad på i gennemsnit 10cm giver det 150m3 stabilgrus = 15 lastbillæs.

Med en pris på 1000 kr / læs er det 15000 + planering og trumling i alt ca. 25000kr
Da vi har sat mange ting i gang, som skal færdiggøres i år, afventer vi til næste gang, at tage stilling
til det viderer forløb i sagen.
Vedr udvidelse af masteskur.:
Vi må afvente resultatet. Da vores masteskur blev repareret i efteråret af Torben og Erik kan det
sagtens holde et år mere. Vi kommer ikke i gang før i 2013, da det kræver en dispensation fra
kommunen.
Jan W har udarbejdet en Strategiplan for 2012-2015.

Strategiplan 2012 – 2015
Mission
Mariager Sejlklubs formål er at fremme sejl- og motorbådssporten på Mariager Fjord samt stræbe
efter at få skabt gode havneforhold.

Vision
Det er Mariager Sejlklubs vision at fremstå som en attraktiv, fremtidssikret, spændende og ikke
mindst social klub, som alle medlemmerne gerne vil være en del af.

Indsatsområder og mål 2012 – 2015
Udvikling og vækst
Mariager Sejlklub skal i harmoni med sin kulturelle og historiske baggrund og medlemmernes
interesser udvikle sig til en dynamisk og moderne sejlklub og havn, hvor medlemmer, besøgende og
gæstesejlere nyder at komme. Det kræver, at sejlklubben til stadighed råder over attraktive og
opdaterede faciliteter og er åben over for nye udviklings- og vækstmuligheder, hvilket igen skaber
grobund for en sund økonomi. Indsatserne kan ske selvstændigt eller i et professionelt samarbejde
med andre aktører, interesseorganisationer, kommunen etc..

Konkrete udviklingsmål for perioden:
a) Udvikle samarbejdet med fjordens øvrige sejlklubber, bl.a. i Havnesamarbejdsudvalget
b) Fortsat samarbejde med Mariager Fjord Kommune om f.eks. Fjordens Dag, Lysregatta,
Turistindustri, Udviklings- og lokalplan for Mariager havn etc.
c) Videreudvikle samarbejdet med klubbens hovedsponsor, Østjysk Bank
d) Indgå i samarbejder med lokale aktører og initiativgrupper, Turist- og
Handelsstandsforening, øvrige fritidsorganisationer m.v.

2.

En sejlklub for alle
Mariager Sejlklub skal internt og eksternt profilere sig som en visionær sejlklub og
samarbejdspartner med fokus på medlemmerne og i et tæt samspil med klubbens
samarbejdspartnere. Klubben skal være rummelig og åben for alle med interesse for sejlsport uanset alder, køn og pengepung. Klubbens størrelse og udvikling skal til enhver tid være afstemt i
forhold til medlemmernes interesser og havnens fysiske begrænsninger.

Konkrete mål for perioden:
a) Sikre at arbejdet i ungdomsafdelingen kan fortsætte, evt. i et samarbejde med fjordens
øvrige sejlklubber eller andre relaterede organisationer i Mariager
b) Opstart af en seniorafdeling, der bl.a. kan påtage sig initiativer omkring
vedligeholdelsesopgaver, vinteraktiviteter, sociale og faglige arrangementer etc.
c) Opsætning af idé- og forslagskasse for medlemmernes bedre kommunikation til bestyrelsen
d) Sikre medlemskab af klubben og adgang til klubbens faciliteter på rimelige økonomiske
vilkår
e) Intern og ekstern profilering af sejlklubben som en visionær sejlklub og samarbejdspartner

Vedligeholdelse og udvikling af havnens infrastruktur
Mariager Sejlklubs vision om at fremstå som en attraktiv og fremtidssikret klub og havn kræver
bl.a. moderne faciliteter og ikke mindst en vel vedligeholdt havn. Klubben har en mangeårig og
velfungerende tradition for medlemmernes involvering i vedligeholdelsesarbejderne, hvilket
ligeledes styrker klubfællesskabet og de sociale kontakter.

Konkrete mål for perioden, der fortrinsvis skal ske ved medlemmernes frivillige arbejde og en
yderligere professionalisering og organisering af dette arbejde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Forbedring af mågeværn
Udvidelse af luftcirkulationsanlæg for isfri havn
Etablering af optimistbro samt terrasse (2012)
Nye fliser til optimistbro/terrasse
Ny belægning i slæbestedet (2012)
1 stk. tømmerflåde (2012)
Beklædning for langskibs-fortøjning mod vest
Reparation af beklædning på broer og v/mastekran (2012)
Nyt fundament til mastekran (evt. ny kran)
3.

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Udskiftning af planker og belægning på Peters bro (2012)
Udskiftning af planker på pensionistbro (2012)
Udvidelse af masteskur (2012)
Nyt gulv på klubhusets terrasse (2012)
Lyddæmpning af klublokale
Større varmtvandskapacitet til baderum
Færdiggørelse af A-bro
Færdiggørelse af B-bro
Afvanding af vinterpladser
Øget fokus på og investeringer i forbedrede miljøstandarder

Økonomi
En sund økonomi er en naturlig forudsætning for drift og vedligehold samt udvikling af en
velfungerende og attraktiv havn og sejlklub. Økonomien til dette skabes fortrinsvis gennem
medlemmernes årlige kontingenter og pladsleje, depositum m.v.. Hertil kommer bidrag fra
gæstesejlere i form af havneafgift samt el-, vand- og miljøafgifter. Kontingenter, takster m.v.
fastsættes for hvert år på generalforsamlingen i forhold til den almindelige udgiftsudvikling,
klubbens behov for kapital samt medlemmernes formåen.

Konkrete mål for perioden:
a)
b)
c)
d)
e)

Årlig takstudvikling, der følger pris- og lønduviklingen på markedet
Klubbens driftresultat skal være positivt for hvert år
Fortsat udvikling af sponsoraftaler
Løbende ansøgning om fonds- og EU-midler
Energibesparelser på el

f) Fokusere på mulighederne for alternative energiformer
g) Indtægtsgivende udlejning, f.eks. af klubhus, udlejning til autocampere m.v.
Godkendt på bestyrelsesmøde den 1. marts 2012
Sendt til JCJ 2. marts.
Følgende blev besluttet ud fra strategiplan.
John tager kontakt til søspejderne og kajakklubben for et udvidet samarbejde i ungdomsregi.
Der er startet en seniorklub i Mariager Sejlklub regi.
Der har været flere møder med arbejdsdag for seniore. Det bør udvides til andre aktiviteter, så
som socialt arbejde, ungdomsafdelingen og andre arangementer.
Bestyrelsen er villig til at give penge til egen ”kaffekasse”.
Der opsættes idekasse for alle medlemmer i klubhuset.

Havsu:
Der er møde i Kongsdal 8 marts vedr. Autocamperer.
Der er møde i Hobro sejlkub 15 marts for alle om fjordsamarbejdet.
Jan Vinstrup deltager.
Regnskab v. Jørn Præst.:
Regnskab for året indtil nu blev omdelt. Der var ingen komentare.
Rettelse til takstblad.
Det belv besluttet at Mariager sejlklubs klubhuset må lejes ud hele året.
Der betales leje efter takstblad og under følgende betingelser:
Lejeren skal være medlem af sejlklubben.
Rengøring udføres af eller betales af lejeren.
Evt. skader på klubhuset og inventar betales af lejeren.
Ledige pladser:
Vi har i øjeblikket 5 jollepladser og 4 store pladser ledig.

Der er 8 på venteliste til store pladser det giver PT. minus 4 pladser.
Det er muligt at få en lånepladse.
Jørn præst gør sit bedste for at få puslespillet til at falde på plads.
Rengøring.:
Jan W. Christiansen prøver at finde et privat ”lille” rengøringsfirma til at rengøre klubhuset i
semmerhalvåret 2012. Rengøringen var ikke for god i 2011 da det var mange forskellige
rengøringsassistenter der udførte arbejdet.
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