Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde
7. oktober 2010.
Deltagere: Jan , Jørn, John, Erik og Eva
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Siden sidst
Arbejdsdagen
Mas-Nyt
Indkaldelse til generalforsamling
Vedtægtsændringer, samt øvrige indlæg fra bestyrelsen
Økonomi
Eventuelt.

1)
Lysregattaen må betragtes som en succes. Frank bedes lave et indlæg til MAS-Nyt.
Jan kontakter fiskerne, da der var et medlem, som havde fået et fiskegarn i skruen (B-broen).
Jan snakker med fjordklubberne den 12.11. angående et tilbud om foredrag fra Sunway om deres rejser,
(f.eks. sejlads i det Græske, som nogle af vores medlemmer har været med på i sommer.)
Jan måtte melde afbud til det sidste formandsmøde i fjordsamarbejdet – afventer referat derfra.
Der har været en klage fra en gæst over et medlem. Jan skriver til vedkommende.
Arbejdsforpligtelser – der sendes regninger til dem som ikke har bidraget i marts måned.
Autocampere på P-pladsen. Vi afviser sådanne indtil videre. Beder kommunen om et skilt med camping
forbudt.
Ungdomsafdelingen. Iflg. Jan går det godt. Der er ca 5 deltagere. Medlemspris kr. 200,00 pr. år bortset
fra dem som har familieabonnement. Jan laver indlæg til MAS-nyt. Jans 2 døtre skal have 500 kr. hver
(gavekort) for at hjælpe til.
Havnefogedordningen – Evaluering. Der er nogle ting vi skal være obs på til næste år.
2)
Arbejdsdagen – John gennemgik opgaverne.
3)
Johan står for MAS-Nyt.
Vi gennemgik de forskellige ting der skal laves indlæg om, og hvem der laver indlæggene.
Pladsoversigt.
Arbejdsopgaver.
4)
Vi skal ikke sende regnskab med – det udleveres på generalforsamlingen.
Alice og Johan er gået af som kapsejladsarrangører – husk gave
Frank – gave – afgået webmaster.
Vi skal finde ud af fortæring – Eva hyrer mandskab.
5)
Vedr. depositum, som fremover skal være indskud (nye medlemmer)
Forbud mod vindgeneratorer i havnen.
Beslag på pælene.
Lånepladser.
Joller på land.
6)
Jørn gennemgik regnskabet – Det ser jo godt ud. Skal have det gennemgået sammen med revisorerne
inden generalforsamlingen.
7)
Jørn kontakter vognmanden vedr. containerne for at høre hvad der er aftalt. Vi skal ikke have samme
grad af renovation i vintermånederne.
Eva.

