Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde den 16.6.2009 kl. 19.00 i klubhuset.
Deltagere: Jørn, Erik, Jan, John og Eva
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Siden sidst
Status på masterplan vedr. havnefronten
Havnefogedordningen i drift
Havneudvalget, status på arbejdsopgaver
Økonomi
Eventuet

1)
Fjordsamarbejdet.
Mariager Sejlklub er vært ved mødet i august - Jan deltager.
Der er skaffet en masse sponsorater til at profilere mariager Fjord - ca 1/2 mio. Jan
Krumstrup, Hobro er primus motor.
Derudover skal hver klub betale kr. 39 pr. bådplad (for MS's vedkommende kr. 4.100)
Rengøring
Heidi er startet 1.6.09 og det ser rigtig fint ud!
Optimisterne v/Jan Holm
De er startet og der er bestilt påhængsmotor som snart leveres.
Klostermarken.
Gamle bådstativer bliver fjernet af kommunen, hvis de ikke bliver mærket op.
Handelsstandsforeningen.
Der er rettet henvendelse til klubben i anledning af "Italien by night" den 16.7 hvor klubben
opfordres til at sejle lysregatta. Opslag ang. dette i i klubhuset.
Pæle.
Der er kommet 75 pæle - nu er vi oppe på 215.
Samarbejdet genoprettes med Kongsdal angående rammeslag.
2)
Jørn og Erik har været til møde med Jesper Andersen, kommunen vedr. masterplanen.
Der er ikke penge til at få tegnet hele masterplanen, så man tager det i bidder.
Mariager sejlklub har ytret at der ønskes større masteskur samt mulighed for udvidelse af
klubhuset. Derudover arbejdes der på yderligere 20 bådpladser.

Mariager Sejlklub
Kommunen vil betale for at det bliver undersøgt hvad det koster at lave en alternativ løsning
med varig bølgebrydning, det vil sige fast mole. der er møde igen den 3.7.09 hvor det
formentligt er undersøgt.
Løsningen med pæle er stadig i spil, men den anden er mere solid og en mere langsigtet
løsning. Da det er en del dyrere bliver det også lettere at søge midler hos diverse fonde,
ligesom det forventes, at kommunen også betaler en del af prisen. Vi afventer næste møde
med kommunen.
3)
Bjarne bak er tovholder.
Der stilles mobiltelefon til rådighed - John sørger for dette. Liste over havnefogederne +
telefonnummer på hjemmesiden, opslag i sejlerstuen + til bestyrelsen - John sørger herfor
(hurtigt).
Havnepenge kr. 120 pr. døgn. Der sættes skilte op - det skal evt. også rettes på hjemmesiden
- Eva
4)
Træaffald bliver fjernet iflg. John.
Ukrudtsbekæmpelse - Der er ikke sprøjtet endnu. Det medlem som havde opgaven har påstået
det er gjort og fået sit arbejdsbidrag udbetalt igen. Er nu ikke mere medlem. John finder en
anden til opgaven.
John og Jørgen går igang med at lave nye tegninger til elstandere til efteråret. Der bliver
mulighed for at få en separat måler på til dem som ønsker dette - ellers er der timer på (24
timer). En sådan måler koster nok ca. 1.000 kr. som skal betales af bruger.
5)
Jørn - for at få det til at løbe rundt mangler der ca. 80.000 kr. i havnepenge resten af sæsonen
+ sponsorpenge fra Østjydsk Bank.
Det ser ellers fint ud - de fleste tilgodehavender hos medlemmerne er indbetalt.
Der er flyttet kr. 500.000 over på en anden konto som giver lidt mere i rente (2,5%) - dog
med 3 mdrs. opsigelse, men hva...
6)
Torben og Frank har gang i et arrangement efter sommerferien sammen med turistforeningen
ang. lysregatta. De arbejder videre.
Medlemmerne opfordres hermed til at indsende indlæg, billeder mv. til hjemmesiden.
materiale skal sendes til Gert Lundberg på mail: gertlundberg@mariagersejlklub.dk
Næste møde : Torsdag den 27.8.2009 - Jan indkalder.

