Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde 2012-05-24 kl 19.00

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

1: Godkendelse af sidste referat.
Godkendt uden bemærkning:.

2: Status på manglende arbejdsopgaver.
Maling af redningsstiger. Udføres af Benny Dagholm. JCJ har talt med ham, og opgaven udføre
snarest. Det er nok at male vanger. Trin behøver ikke maling.
Brædder på udvendig side af A.bro.
Jan Hvarre er begyndt at rette op på div. skævheder.
Øverst regel er monteret på hele længden. Nederste regel er færdig fra enden fra fyr, til første
redningsstige.
Der er klar til at monterer lodrette brædder på dette stykke, og det kan udføres af alle.
Han fortsætter arbejdet med opretning 2-3 juni.
JCJ stiller afkortersav til rådighed.
2 nye flagstænger monteres af John M. og JCJ 2.3. juni.
Pladsering aftales tirsdag 29-5.
Bobleanlæget færdiggøres på næste arbejdsdag i efteråret.
JCJ og John M. fjerner slaner fra området til senerer montering.
Når entrepenør skal planerer området omkring den nye terrasse, nedgraves slanger til
bobleanlæg.
3: Havnefogedordtning.
Havnefogedordtning er ikke helt på plads endnu.
Ordtningen løber fra 16-6 til 19-8 incl. Lørdag-søndag.
Der er pt. 4 på listen.
Der mangler stadig 5.
Jan Vinstrup sender mail ud til medlemmer, for at skaffe de sidste 5.

4: Masteskur- Dræningsstatus.
Som det ser ud nu, må vi ikke lægge fast tag, og evt udvide masteskuret.
Det kræver en ændring af lokalplanen.
Man. den 11 juni holder kommunen møde på havnen vedr. evt. ændring af lokalplanen på den del
af havnen fra veteranbanen til fjordkanten.
Vi prøver om Jan W kan deltage, så vi kan få kommunen til at se på ændring af lokalplan vedr.
masteskur.
Det blev drøftet om vi kan nøjes med et fast tag, og ikke udvide skuret hvis det er løsningen.
Vedr. dræn på Vinterpladserne.
Kommunen har afslået at der etableres dræn af området direkte til fjorden.
Den eneste løsnig er opfyldning af området.
5. Pensionist-Temaet & Terrassebyggeriet.
Alle matrialer til byggeriet er hjemkøbt.
Byggeriet skal være færdig til sæsonstart.
Der er endnu ikke taget stilling til type møbler.
Der indkalles til møde tirsdag 29-5 af alle involverede parter, for at sansynliggøre status på
byggeriet.
6. HAVSU.
Der er indkalt til møde i MAS klubhus med HAVSU 31-5 kl 19-00.
Emnet er Autocamperer på lystbådehavnene.
Kommunen ønsker en fælles holdning til alle havne.
7.Regnskab.
Der er ikke problemer med likviditeten.
Vi har pt. opbrugt budgettet for vedligeholdelse af havneanlæg.
Der er til gengæld hjemkøbt matrialer til vedligeholdese for 2014 også.
Der er ikke penge i år til opfyldning af landpladserne.
Kommunen vil ikke støtte projektet.
Vi forsøger at få det på budgettet for 2014.
Teksten på tarifbladet ændres fra. Der henstilles til at fjordmedlemmer betaler 25kr til strøm og
vand, til at fjordmedlemmer skal betale 25kr til strøm og vand pr. døgn.
Dette er aftalt i HAVSU og gælder også MAS medlem når de besøger ander fjordhavne.
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