Mariager Sejlklub
Bestyrelsesmøde 5. Maj 2009

Deltagere: jan, Jørn, John og Eva. Afbud: Erik

1) Siden sidst.
Standerhejsningen gik godt. Vi har indført en ny sang, som vi synger for eftertiden.
Forplejningen var OK.
Gerhard Mex havde glemt at bestille ny stander. Der blev i stedet hejst 5 af de små standerflag – og
det var da en løsning… Gerhard skal rykkes.
Relevant materiale fra Mariagefjord Kommune fra kultur- og ungdomsafdelingen sendes videre til
bestyrelsen af Jan.
Havnefogedordningen er ved at gå op i en højere enhed. Bjarne Bak styrer dette. Der skal holdes
møde med de implicerede. John kontakter Bjarne. Plan sendes rundt hurtigst muligt. Løn til de
relevante styres af Jørn.
Rengøring fungerer fint. Heidi Lundberg overtager 1.6. – 31.8. (uge 23 -35).
Hobro fiskerihavn skal rykkes for nedhamring af 5 pæle i inderhavnen som skal udskiftes. Vi kan
måske selv hente rammeslaget.
Forårsfest 16.5. – den er der styr på.
Jan Holm starter op med optimisterne den 16.5. Der skal anskaffes en 10 H motor til ham. Han
undersøger markedet. Jan skal aflevere et budget. Der forefindes en bankbog i ØB med ca. kr. 6.000
på. Vi kan søge om medlemstilskud hos kommunen. Der er 9 joller – nogle skal der laves
småreparationer på.
El-standere på land. Arbejdet står midlertidigt stille, men vil blive genoptaget i denne uge. John
lover, at der er el og vand, når bådene kommer på land !
Joller uden navn er kørt på klostermarken. Disse vil blive solgt på et tidspunkt hvis ingen retter
henvendelse. Der ser forfærdeligt ud deroppe. Der står mange gamle, rustne stativer. Der bør
ryddes op.
Havneudvalget – måden med uddeling af arbejdsopgaver er en succes. Listesystemet fungerer rigtig
godt.
Der laves en tømmerflåde mere – til optimisterne og den lille bro fjernes. John tager sig af det.
Der tages stilling til nye el-standere på A-broen til efteråret.
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Nøgler – Fremover skal der betales kr. 150 i depositum.
Fortøjninger på broen. Jan mente det er et problem hvis de ”fylder for meget” – folk går og falder i
dem. Det blev nedstemt at der skal sættes beslag op ved alle pladserne til at hænge fortøjninger
på, når man sejler ud. Folk må se sig for – også Jan.
4) Økonomi:
Som sædvanlig er der styr på økonomien. Ros til Jørn.
Passive medlemmer, som ikke betaler, bliver slettet som medlemmer.
Der skal laves vedtægtsændringer på næste generalforsamling vedr. joller på land.
På næste bestyrelsesmøde skal vi kigge på klubbens forsikringer – skal måske ”trimmes”.
Informationsskabet. Såfremt folk hænger reklamer mv. op bliver de fjernet.
Vi har fået 40 pæle mere – nu mangler der ca. 160 stk.
Fjordsejlere. Vi skal kigge på hvad de gør i de andre havne for at minde sejlerne om, at der skal
betales kr. 20 til strøm iflg. Aftale mellem fjordklubberne.
2) Status på Masterplan vedr. Havnefronten (Ingeniørberegninger): Der er ikke sket noget siden sidst.
Se det sidste klubblad.
3) Fællesmøde den 12. Maj kl. 19.00: Slagplan blev drøftet. Der skal serveres øl/vand. Vi aner ikke
hvor mange der kommer. Gert Lundberg (webmaster) skal lige lave en reminder på hjemmesiden.

Næste møde: 16.6. kl. 19.00. Jan sender mødeindkaldelse.

