Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde 2012-09-20 kl 19.00

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

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

2: Siden sidst.
Gyllepumpen i brønden slog HFI relæet fra.
Fejlen var vand i samtlige dåser.
John M. og JCJ har udbedret skaderne.
Samlinger er flyttet oven for jorden i nyt metalskab.
Flyderne er udskiftet til en bedre egnet type.
Eksisterende var kun til ferskvand.
Er udskiftet til type for vand med ”klumper” i.
Der blev indkøbt 12 nye lysslanger á 7m til mågeværn i forbindelse med regatta.
Vedr. gamle havemøbler.
Kan det betale sig at reparere dem, evt ny maling?.
Vi ser på det til foråret og indkøber evt. 4 nye borde-bænke sæt. De skal ikke males.
JCJ indkøber 50 nye fortøjningsklamper.
Der, hvor der skal være både til vinter, udskiftes klamper.
Mastehus.
Der er endnu ikke sket noget med hensyn til lokalplanen på havnen.
Det blev drøftet, om det er nødvendig at udvide masteskuret.
Det er mere ønskeligt med et fast tag i stedet for presenning.
Efter vi har fået lov til at ligge i om vinteren, falder antallet af afmonterede master.

P-Plads.
Div. selvsåede træer og buske er blevet fældet.
Der er kommet mange huller på P-pladsen.
Vi bestiller Per fra Fladbjerg til at jævne dem ved lejlighed.
Varmt brugsvand i klubhuset.
John M. har modtaget et overslag på et solvarme-varmtvandsanlæg.
Pris. 110.000,00kr incl moms. Excl. montage på taget.
Vi undersøger til næste gang, om det er rentabel.
Bobleanlæget skal færdiggøres på næste arbejdsdag i efteråret.
JCJ og John M. monterer slanger i kompressorhus..
Autocampere på P-Pladsen.
Der kom spørgsmål fra John M. om vi skal opkræve moms af Autocamperer.
Det skal campingpladser normalt.
Jørn P. undersøger spørgsmålet.
Der er ikke kommet en endelig afgørelse, om vi skal tillade autocampere på området.
Som det er nu, respekteres skiltet med ”kun indkørsel med ærinde til bådklubben tilladt” ikke.
I færdelslovens forstand er en autocamper under 3500kg en almindelig bil.
Radiatorer der er rustet i overfladen, udskiftes med nye til foråret.
3. Havneudvalgets 5 års plan.
5 års planen blev gennemgået af Jan W.
Der blev kun rettet i vedligeholdlsesplanen.
Div. andre strategier blev ikke ændret.
Den reviderede strategiplan er til rådighed på hjemmesiden.
4. Bestyrelsens sammensætning efter ordinær generalforsamling 2012.
Jørn P. ønsker ikke genvalg til bestyrelsen. Jan Larsen opstiller.
John Møller ønsker ikke genvalg til bestyrelsen og havneudvalget.
Evt. kandidater findes inden næste møde.
5. HAVSU.
Det blev besluttet i foråret, at vi måtte opkræve 25kr til strøm og vand fra sejlerer fra
fjordklubberne.
Hobro og Hadsund ville ikke være med til den ordtning.
Det blev derfor besluttet på sidste HAVSU møde, at de 25kr skulle være en frivillig betaling.
Det er vi ikke enig i, da det er os, der har de fleste besøg lokalt.
Spørgsmålet er nu, om vi skal lave et forbehold til denne regel, ligesom Ø. Hurup har.
I Kongsdal skal man betale , da de har installeret betalingskortautomater til strøm og bad.
Emnet tages op til afstemning til ordinær generalforsamling.
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