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Jan Larsen
Jørgen Chr. Jørgensen

1: Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 2013-03-07.
Godkendt uden bemærkning.
2: Status fjernvarmeprojekt.
VVS Michael Sauer er færdig med varmeinstallationen i huset.
Der mangler tilslutning af vandvarmer og måler i teknikrum (Havnekontor).
Mariager fjernvarme har lagt rør ind i huset. Cap. 14KW 15mm ind 20mm retur.
VVS færdiggør uge 22. Enslev Anlægsservice reetablerer området ultimo uge 22.
Poul R. indhenter tilbud på isolering af varmerør i underetagen.
JCJ monterer kanaler langs gulvet om rør i klublokale fredag 24-5.
JCJ finder klubmedlem til renovering af væge efter EL-radiatore.
JCJ og Jan W har holdt et møde med Orla Jørgensen fra Mariager Fjord Kommune vedr.
finansering af projektet.
Projektet blev godkendt, og vi kan låne projektsummen med en tilbagebetalingstid på ca. 8 år.
3. Regnskab.
Jan Larsen omdelte regnskab pr . 23-05.
Vi overholder budgettet OK.
I pinsen kom der næsten 5000kr ind i havnepenge.
Regnskab godkendt u. bemærkninger.
4. Autocampere.
Som tidligerer nævnt, er det besluttet at autocamperer må reste på vores område.
Der er etableret en forsøgsordtning i 2013, i samråd med genboerne og kommunen , som
evalueres til efteråret.
Der har været en del misforståelser blandt klubbens medlemmer, hvordan reglerne er.
Derfor vil Jan W indsætte følgende på vores hjemmeside.

Sitat:

Autocampere er velkomne på lystbådehavnen
Mariager Sejlklub åbner dørene for autocampere, der ønsker at gøre brug af havnens faciliteter. I
overensstemmelse med beslutningen på Sejklubbens generalforsamling 2012 er der nu indgået en
aftale med Mariagerfjord kommune om, at der tæt på indkørslen etableres parkeringsplads for 5
autocampere. Parkeringen gælder kun for en enkelt overnatning, og der må ikke opsættes fortelt
el. lign.. Aftalen gælder foreløbig for sæsonen 2013, hvorefter den skal evalueres til efteråret. For
opholdet betaler autocamperne en afgift til havnen svarende til de sejlende gæsters.
P.b.v.
Jan W. Christiansen
5. Johans bog sejlerliv.
Alle var enige om at bogudgivelsen skal sikres, men at det formentlig først kan ske på den anden
side af sommerferien.
På nuværende tidspunkt har sponsoraterne indbragt kr. 12.000 (før sejlklubbens bidrag) holdt op
mod et budget på kr. 24.000. Der er fortsat potentiale i sponsorlisten, som følges op.
Der skal tages beslutning om finansieringsform og igangsætning på denne side af sommerferien.
6: Masteskur.
Vi har stadig ikke modtaget endelig tilladelse til renovering af masteskuret.
Kommunen har tilkendegivet positivt.
Poul regner en pris ud på matrialer og indhenter pris på tagbelægning.
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