Mariager Sejlklub

Bestyrelsesmøde 27 August 2009
Deltagere: Jan, Jørn, John og Erik. Afbud: Eva
1) Siden sidst.
Netop afholdt møde i Fjordsamarbejdet, hvor MAS var vært. Opgaver blev
gennemgået i henhold til dagsorden, som er tilgængelig på hjemmesiden for
Fjordsamarbejdet.
Overordnet
fungerer
samarbejdet
på
Fjorden
med
udvikling/profilering af hele Mariager Fjord fint. Udvalgsformand Jan Grumstrup har
valgt at stoppe pr. 1. oktober, pga. sygdom i familien. Nyt formandsmøde afholdes i
Hobro Sejlklub d. 28. september kl. 1900. Der vil blive tilsendt klubberne en regning
på ”egetbidrag” til Fjordsamarbejdet på ca. Kr. 4100.00, der er bestemt ud fra
nøgletal/antal bådpladser i de forskellige havne. Ud over dette vil der blive
opkrævet kr. 1000.- til vedligeholdelse af de 18 bøjer i hele fjorden.
Ungdomsafdelingen v/ Jan Holm er opstartet igen med ca. 10 optimistsejlere. Da vi
ønsker at sikkerheden er optimal, når der trænes på vandet med de små optimister,
er der investeret i påhængsmotor til ca. 20.000,- så der kan være 2 følgebåde på
vandet for hurtig reaktion. Jan holm er blevet kontaktet af Benny Thommassen på
broen med nogle meget uheldige kommentarer, som vi i bestyrelser opfatter som
chikane. Dette vil vi ikke acceptere, med baggrund i tidligere hændelser hvor
Ungdomsafdelingen blev nedlagt og bestyrelsen måtte træde tilbage. Næste
hændelse hvor Jan Holm føler sig chikaneret, vil der blive handlet straks efter
klubbens vedtægter § 6 – Eksklusion. Bestyrelsen bakker 100% op over for Jan
Holm & Ungdomsafdelingen.
Lysregatta afholdes på Fjorden d. 12 September med MAS som udgangspunkt.
Projektet er iværksat af Frank Madsen & Torben Jensen, der har involveret sig i
dette fantastiske projekt på en professionel måde. Vi kan kun glæde os, at der er
medlemmer der vil påtage sig sådant en opgave, hvor MAS bliver profileret optimal.
Fjernelse af træaffald samt ukrudt har ikke fungeret optimal, og Havneudvalget
følger op på dette
Problemstillingen med autocampere på vores område, er stadig et stort problem.
Sidste gang var der parkeret 8 campere kl. 07.00 om morgenen. Dette kan vi ikke
acceptere, da der foreligger aftale med kommunen om, at campere skal henvises til
den officielle campingsplads. Rent forsikringsmæssigt er vi meget dårlig stillet, hvis
der skulle opstå en situation, hvor personerne i autocampere kommer galt af sted
på området, ved brug af vores facilliteter. Samtidigt må vi igen pointere, at det ikke
er et offentligt toilet m.m.
Lås på skab i fællesrum monteres på arbejdsdagen.
2)
Erik & Jørn har været til møde med Kommunen/Teknisk Forvaltning igen, vedr.
Masterplanen og dermed udvidelsen af MAS. Der er mange forslag i luften fra
kommunen, men det som vi har brug for i MAS, er en beskyttelse mod vinden fra VESTNord samt en mindre udvidelse. Vi er blevet enige om, at Erik indsender ansøgning til
kommunen om projektet med stakadeværk( mågevingemodel), hvor der udvides med
ca. 25 gæstepladser, og alle nuværende bådpladser i havnen beskyttes mod vinden.
Projektet vil ca. have en beløbsramme på kr. 1.500.000,00 og det er i dette niveau
MAS har mulighed for at deltage.
Kommunen kontaktes af Erik for bedre skiltning ved indkørsel på området, for at
undgå camping på området.
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3)
Havnefogedordningen blev diskuteret, med statistik over de enkelte uger hvor
havnepengene er kommet ind, og vi vil med få ændringer forsøge at etablere denne model
igen til næste år.
4)
Havneudvalget, status på arbejdsopgaver samt nye tiltag blev gennemgået, og modellen
med de selvstyrende grupper vil blive gentaget, da det har vist sig, at denne model er
optimal. Opfølgningen på de enkelte arbejdsopgaver styres af havneudvalget, og
manglende arbejdsbidrag vil blive sendt ud efter arbejdslisterne med medlemmernes
påtagne opgaver.
5)
Mariager Fjordsamarbejdet kan følges nærmere på den fælles hjemmeside, hvor der er
oprettet et link til fra vores egen MAS-side.
6)
Økonomi, Jørn fremviste et flot foreløbigt regnskab, der lever op til vores tidligere
beslutning om stram styring samt ”øjebliksbillede” her & nu.
7)
Generalforsamling er planlagt til d. 10. november kl. 19.00. Der vil blive et oplæg fra
bestyrelsen vedr. Vedtægtsændringer/Reglement vedr. følgende:
o Hvis det enkelte medlem ønsker at beholde sin bådplads ud over 1 år, skal der
betales normalt kontingent/pladsleje.
o Depositum ændres til Indskud ved indmeldelse, hvorved tilbagebetalingen til det
enkelte medlem bortfalder, og beløbet tilfalder MAS fra start. Dette gælder
fremadrettet for nye medlemmer.
o Joller på land skal der betales pladsleje for.
Erik kommer med et nærmere tekstoplæg på ovennævnte til næste bestyrelsesmøde.
Havneudvalget bygger en ekstra flydende bro til vores Ungdomsafd. I samme stil som den
nuværende. Efterfølgende tages der stilling til, hvorledes fastgørelsen af disse til landjorden
vil blive aktuel.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes tænke over, allerede nu, deres individuelle
indlæg til MAS-Nyt, der skal udkomme ultimo oktober (uge 43) med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Næste bestyrelsesmøde aftalt til 7. oktober kl. 1900
Referent Jan

