Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde 2013-03-07 kl. 19.00

Deltagere:
Jan Vinstrup
Jan W. Christensen
Poul Rasmussen
Jan Larsen
Jørgen Chr. Jørgensen
Gæst u. punkt 1. Johan Mathiasen

1: Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2012-11-29.
Godkendt uden bemærkning.
Johans bog og Masnyt:
Johan M. havde udkast til sin bog om Mariager sejlklub med. Projektet blev gennemgået.
Pris for 150 eksemplare er ca. 30000kr.
50 stk mere koster + ca. 1700kr.
Der mangler sponsore til projektet.
Jan W og Johan M. vil prøve div. erhvervdrivende tilknyttet mariager sejlklub om støtte til projektet.
Man tegner sig for et beløb min. 2000 kr. Når bogen udkommer, modtager sponseren regning på
beløbet og en bog.
Det blev vedtaget at Mas ser velvillig på at give et beløb til projektet.
Medlemmer og andre interesserede kan købe et eksemplar. Pris fastsættes ved udgivelsen.
Det blev foreslået at afholde en event ved udgivelsen.
Program udsendes senerer
Deadline for indlæg til Masnyt er 12-3-2013.
Div. udvalg bedes indsende program for aktiviteter for 2013.
Jan Vinstrup indsender den endelige aktivitetskalender.
Jan larsen sender opgørelse vedr. medlemmer ud-ind.
Poul R. indsender revideret pladsnumre.
Havnefoged-ordtningen skal fastlægges inden 1 maj.
Interesserede bedes give besked til Jan Vinstrup.
Tekst til Mas-nyt skal skrives som alm. Tekst. Det må ikke være i spalter.
Det er nemmere for Johan at redigerer det til Mas-nyt størelse.

2: Ansøgning af tilskud til fjernvarmeprojekt.
Der kan søges om tilkskud til div. projekter vedr. vedligehold og energibesparelser i forbindelse
med idrætshaller og klubhuse.
Der ansøges om et beløb, der derefter reduseres i lokaletilskudet fra kommunen.
Det fungerer mere som et lån end et tilskud.
Jan W. indsender ansøgning.
3: Siden sidst.
Senjorene har genoptaget arbejdet.
Pensionistbroen færdiggøres.
Onsdag 6-3 var besværliggjort af is.
4. Havneudvalgets arbejdsopgaver 2013.
JCJ, Poul R. og Jan W. Christiansen mødes søndag formiddag 10-3 for udfærdigelse af
arbejdsopgaver til næste arbejdsdag.
Der er problemer med luftslangen på vestsiden af gl. A-bro.
Vanddybden er for lille til de store kølbåde, og der defor risiko for at ”fange” luftslangen..
Havneudvalget finder en løsning på problemet inden 1. april.
5. Autocampere på området, status..
Som nævnt i tidligere referat, er det ikke ulovlig at parkerer og overnatte i en autocamper for en
nat.
Genboerne til vores havn ønsker et møde med kommunen og os, om at reduserer antallet af
autocampere på området.
Vi deltager gerne i et møde, og stiller lokaler til rådighed.
Kommunen sender en dato for det ønskede møde.
6 Regnskab og status.
Jan Larsen uddelte regnskab indtil dags dato.
Vi har 15000kr tilbage på vedligeholdelseskontoen.
Der var ingen kommentar til regnskabet.
7. HAVSU.
Vedr besøg hos SOK i Marselisborg-skoven.
Der er tilmeldt 3 fra MAS.
8 Evt.
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