Mariager Sejlklub
Referat fra Generalforsamlingen 10. november 2009 kl. 19.00

1. Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Frank Madsen der modtog valget.
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelse til generalforsamlingen var rettidigt, da den havde
været oplyst på vores hjemmeside under aktiviteter samt forside mindst 1 mdr. før.
Klubbladet i hardcopy var først sendt ud til medlemmerne 14 dage før.
Kim Bennicke gjorde kraftige indsigelser, da bladet MAS-Nyt ikke var udsendt rettidigt, og krævede
at få en skriftlig afstemning, om generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed
beslutningsdygtig.
29 stemmeberettigede medlemmer var til stede, 22 stemte for og 7 imod.
Konklusionen blev, at indkaldelsen via vores MAS-hjemmeside accepteres som gyldig
dokumentation og rettidigt indkaldt generalforsamling.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Velkommen til årets ordinære generalforsamling i Mariager Sejlklub.
Bestyrelsen i MAS har i det forgangne år, har haft en stor opgave i at sætte sig ind i de forskellige
aspekter & sammenhænge, der vedrører klubbens normale drift i deres ”første bestyrelsesår”
Fra starten var der enighed i bestyrelsen om, hvilken åben holdning & strategi der skulle følges og
kendetegne det efterfølgende frivillige bestyrelsesarbejde til gavn for medlemmerne i MAS.
Sammensætningen af de forskellige bestyrelsesmedlemmer er optimal, og de mange forskellige
opgaver der opstår i årets løb, suppleres og løses med viden på tværs i gruppen, selv om Eva
positiv men klart kritisk igen spørger, - er det nu den rigtige beslutning for klubben, eller kunne vi
gøre det bedre og anderledes!
Overordnet vil vi forsøge at se 3-5 år frem i tiden, og ud fra den ”ønskesituation” som vi gerne ser
klubben i til den tid, forsøge at læggen en slagplan der skulle ramme målet.
Starten er gået, og i det forgangne år, er det lykkedes bestyrelsen rent økonomisk, at nå de delmål
der skal til, for den endelige langsigtede plan og dermed hovedmål rykker nærmere.
Dette vil blive fremlagt af Jørn detaljeret under regnskabet.
Det er blevet til 6 faste bestyrelsesmøder med fast dagsorden, hvor referatet efterfølgende har
været tilgængelig på vores fælles hjemmeside, så arbejdet i bestyrelsen , i årets løb kan følges af
de medlemmer i MAS, der ønsker dette.
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Masterplanen, og dermed Havnefronten´s nye udseende og dermed fremtid:
Mariager Havn, og området omkring denne, og dermed den store Masterplan er midlertidigt lagt i
”mølposen” af kommunen, men bestyrelsen har arbejdet videre med en optimal løsning for MAS.
Erik & Jørn har udført et stort stykke arbejde, - og har haft flere møder med kommunen, hvor
ønsket fra samme, kommunen, har været en meget større arkitektonisk havn, der skulle have flere
bådpladser, grillpladser & bænke yderst på molerne. Kommunens tanker fejler intet, men rent
økonomisk har selvsamme ingen penge at sætte i dette projekt pga. den nuværende lavkonjunktur.
Oplægget fra bestyrelsen har været fremlagt for medlemmer på et informationsmøde her i
klubhuset, da vi i bestyrelsen er interesseret i, åbent at informere medlemmerne om den aktuelle
status på projektet.
Det endelige indsendte oplæg til kommunen, er, og har været tilgængelig på vores ”hjemmeside”
de sidste 3 uger, samt som indlæg i MAS-Nyt.
Kommunen er kontaktet igen af Erik, lige før denne generalforsamling, om vi kunne få et konkret
svar eller accept på tilskud til forstærkningen af beskyttelse mod de kraftige NV-vinde der er meget
generende for vores både, når dette står på.
Dette for at kunne få et friskt svar til medlemmerne på denne generalforsamling.
Men - Kommunen skal også passe på pengene, så vores oplæg skal på et møde i teknisk
forvaltning, og efterfølgende vil vi få besked om resultatet.
Det videre forløb vil medlemmerne blive informeret om, på endnu et nyt informationsmøde,
hvorefter der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når der skal trædes af på den
endelige beslutning for Havnefronten, - og dermed fremtiden for MAS.
Havneudvalget:
Som det tydeligt kan ses, er der sket en masse positive ting på vores område omkring klubhuset.
Klubbens ”mest dyre” person, John, har formået at få delt en masse arbejdsopgaver ud til
medlemmerne, og ikke mindst få det gennemført og lavet, via princippet for de selvstyrende
grupper.
Ting som nye kombinerede El/vandstandere med urstyring på B-Broen & på Landpladserne er
opsat arkitektonisk korrekt. Påhængsmotor til Ungdomsafdelingen er indkøbt rent
sikkerhedsmæssigt.
Transportvognene er kommet i læ for vejr & vind. Nye vinduer i Optimistbygningen, og generelt er
der ryddet kraftigt op på hele området.
Et stort flot stykke arbejde, som John ikke kunne have klaret uden de øvrige medlemmer Jørgen –
Torben & Jan i Havneudvalget.
Flere aktiviteter vil blive gennemgået af John under beretning fra Havneudvalget.
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Ungdomsafdelingen:
Jan Holm har formået, igen, at få Ungdomsafdelingen på benene med hjælp fra sine døtre, og flere
optimist-forældre. En hård start det første år, men det er lykkedes!
Næste år vil der blive annonceret lidt mere aggressivt, for at tiltrække de ” små poder”, så der igen
som tidligere år, kan være en masse aktivitet fra glade grinende børn på vandet omkring havnen i
de små optimistjoller.
En ting er sikkert, Jan Holm har bestyrelsens fulde opbakning til dette projekt.
Klubudvalget:
Udvalget der består af Ena & Heidi, har forsøgt, - og gjort det, ved at tilrettelægge fester for MASmedlemmerne i det forgangne år. En fornøjelse at komme på disse aftner, og møde andre
medlemmer uformelt festklædt og i godt humør, klar til en hyggelig aften her i vores klubhus.
Hver gang siger vi, det festengagement kan ikke gøres bedre, men vi overraskes endnu en gang.
Kapsejladsudvalget:
SÅ ER DET SLUT siger Johan & Alice om kapsejlads.
Igennem et årti, har dette engagement været i deres erfarne sejlerhænder, men nu er tiden
kommet til, at der skal nye kræfter på banen.
Ikke fordi at de kun har fået en 4. plads blandt 16 til meldte både, nej, - nu skal der bare slappes af
med dejlig Lystsejlads i Bandholm båden Air.
I forbindelse med afslutningen under kapsejlads, var der vin & blomster til jer, - og I har fortjent det!
Stor tak for jeres engagement for medlemmerne i MAS.
Webmaster:
Frank Madsen, vores tidligere Webmaster har som sagt overgivet tøjlerne til Gert Lundberg, der i
samme ånd viderefører og vedligeholder hjemmesiden med relevant data.
Medlemmerne opfordres til at indsende indlæg / billeder om feriesejlture, der ønskes delt med
øvrige MAS medlemmer til Gert, der herefter vil oprette oplevelserne på hjemmesiden.
Mariager Fjordsamarbejdet:
Formål:
Fjordklubberne fra Ø. Hurup til Hobro arbejder for at udvikle fjordens faciliteter i samarbejde med
Mariagerfjord kommune og turisterhvervet, til glæde og gavn for fjordklubbernes medlemmer, samt
for sejlende gæster som besøger "Danmarks smukkeste fjord".
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Et samarbejde mellem Hobro Sejlklub, Høllet Bådelaug, Stinesminde Havn, Vive Bådelaug,
Hadsund Sejlklub, Hadsund Bådelaug, Foreningen Øster Hurup Fiskerihavn, Kongsdal Bådelaug,
Mariager Sejlklub, Hobro Både- og Fiskeriforening.

Fjordmødet:
Der afholdes hvert år i januar måned et fjordmøde mellem de samarbejdende havne, hvor de
respektive bestyrelser afgør selv, hvilke medlemmer/repræsentanter, der deltager i fjordmødet.
Mødet indkaldes og afholdes på skift af de tilsluttede havne.

Formandsmødet:
Der afholdes hvert år i august måned et formandsmøde mellem de samarbejdende
havne. På dette møde, trak Jan Grumstrup sig som formand, - hvor han igennem de sidste mange
år, har lavet et fantastisk stykke banebrydende arbejde for Fjordsamarbejdet og dermed profilering
af hele Mariager Fjord og dens seværdigheder. Ny formand er pt. Ikke fundet endnu
Samarbejdsudvalg:
Forud for fjordmødet i januar måned afholdes desuden et fællesmøde i november måned med
deltagelse af formænd og havnenes samarbejdsudvalg.
Projekter der kan nævnes er:
Als Odde med infostander
Bramslev Bakker med udvidelse af anlægsbroen, så lystsejlere kan lægge til og nyde
naturen via gåture i det skønne landskab
Fjordbøjer, i alt 19 stk. Er udlagt
Havneudvidelser, Hobro – Hadsund - & Mariager Sejlklub har projekter i gang.
Næste møde i Fjordsamarbejdet, samarbejdsudvalget, står MAS for igen d. 12. november.
De medlemmer der måtte ønske dette, kan finde ”link” til Fjordsamarbejdet på MAS-hjemmeside.
Fremtiden:
Hvis vi forsøger at kigge i ”bestyrelsens krystalkugle” er det en meget spændende periode som vi
nu skal til at tage hul på.
Bestyrelsen har på forkant investeret i pæle fra HEF, og der er flere på vej, til det store
brobygnings projekt, der gerne skulle løbe af stablen til foråret, hvis Kommunen og
Farvandsvæsnet kan give de fornødne tilladelser.
Dette er altafgørende for opstart af projektet og dermed igangsættelsen af sikringen af havnen.
Uden professionelt hjælp til gennemførelsen af dette, er dette ikke muligt, -så sikre endelige
beregninger skal der til via et ingeniørfirma, som bestyrelsen har kontakt til.
Flere nye elstandere til A-Broen og ” den nye bro” i inderhavnen skal bestilles og monteres.
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Alt dette for, at havnen kan fremtræde attraktivt både for medlemmer og ikke mindst
gæstesejlerne.
Ovennævnte ting, med 100 % ingeniørberegninger og firma til islåning af de mange pæle, er en
betydelig investering for MAS på længere sigt, - men bestyrelsen er klar til dette projekt.
Bestyrelsen:
Til sidste vil jeg gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer, Erik, Jørn, John & Eva for et
spændende konstruktivt år der er gået.
Alle har påtaget sig dette stykke frivillige bestyrelsesarbejde med stort ansvar, og resultatet har
også været positivt derefter.
Vi har brugt en masse tid sammen, har været mange ting & beslutninger igennem, og
sammensætningen af gruppen har gjort, at det egentligt har været en fornøjelse med de forskellige
processer, der kendetegner vores åbne bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen kan se tilbage, ikke bare på et godt, - men på et rigtigt godt arbejdsår i Mariager
Sejlklub og dermed i medlemmernes interesse.
Pbv. Jan Vinstrup

Beretningen blev godkendt af alle medlemmer, men med en kommentar fra Erik Ibsen: Jeg er
skuffet over, at du ikke nævnte vores nyligt afholdte Regatta.
3. Beretning fra udvalgene:
Havneudvalget:
John kunne fortælle om de forskellige tiltag som var gennemført i løbet af denne sæson. Vand /
Elstandere både på land & vandsiden, Nye optimistbroer, Vinduer skiftet i vores værksted/ jollehus,
El-installationer opdateret, velfærdsfacilliteter malet, etc. På arbejdsdagen var der igen stort
fremmøde, da det åbenbart er blevet en tradition, at det er denne dag hvor sejlervennerne mødes,
for at få løst forskellige opgaver i MAS- medlemmernes & klubbens interesse.
Generelt var der flere positive tilkendegivelser på disse arbejdsfordelingsdage fra medlemmerne.
Kim Bennicke forespurgte om der ikke var mulighed for flere vandhaner på de kombinerede
El/vandstandere. Havneudvalget vil tage dette til efterretning.
Ungdomsafdelingen:
Jan Holm berettede om opstarten af Optimistafd. hvor der har været mange opgaver, men ved
hjælp af sine døtre, der er velbefarende inden for sejlads, samt ’optimistforældre”, har det været
muligt at gennemføre 1.år i Optimistafdelingen. Til næste sæson vil der blive annonceret efter nye
optimistelever først på året, så vi kan få afdelingen op at køre med flere niveauer. Første år har der
været tilmelding på 12 elever, hvor af de 8 fortsætter til næste år.
Kapsejladsudvalget:
Alice fortalte om det forgangne år, hvor der havde været afviklet ”onsdagssejlads” samt diverse
kapsejladskonkurrencer med succes. Alice & Johan har desværre valgt at sige stop i
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Kapsejladsudvalget efter en succesrig årrække, så der skal nye friske medlemmer på banen.
Heldigvis har John Fly & Eli Schrøder sagt ja, til at videreføre sejladsånden i fremtiden, og er
dermed i bedste hænder. Ved afslutningen på årets onsdagssejlads var der både blomster & vin til
Johan & Alice.
Festudvalget:
Ena Præst kunne fortælle om Festudvalgets engagementer i året løb som Forårsfest, Sct. Hans
Fest samt Efterårsfest som alle blev en ubetinget succes for både Mariager Sejlklub og dermed
medlemmerne. Ud over dette, har der været indlæg med Biosol, hvor deres sortiment vedr.
Rengøring blev gennemgået i detaljer.
Til næste generalforsamling vil Ena & Heidi trække sig tilbage efter en succesrig årrække, og der
skal nu nye medlemmer på banen, der kan løfte ”arven” og videreføre festerne til glæde for
medlemmerne i Mariager Sejlklub.
Regnskab v / Jørn Præst:
Regnskabet blev forelagt professionelt og i stor detaljeringsgrad, og der var ingen kommentarer til
dette, samt årets overskud.

Vedr. Bestyrelsens forslag om ændring af depositum til Indskud, udspandt der sig flere indlæg
både negative & positive. Følgende medlemmer havde indlæg:
Kim Bennicke, forslaget var ikke gennemarbejdet, og der var flere ubesvarede spørgsmål.
Peder Kock, var bange for, at tilbagebetalingen af depositum til bestående medlemmer
kunne trække ud i flere år, da der iflg. Vores vedtægter kun kunne udbetales depositum
tilbage, når nyt medlem havde indbetalt medlemsskab & depositum
Erik Ibsen, der var mange ting som han mente medlemmerne ikke var informeret om, og
det derfor ud fra forslaget, ikke var muligt at træffe en korrekt beslutning.
Bjarne Bak, Ole J Jensen kunne slet ikke se problemstillingen i at depositum blev lavet om
til indskud, og det kunne bestyrelsen bare gøre, hvis det kunne hjælpe Mariager Sejlklub
med at konsolidere deres egenkapital.
Efter en kort pause hvor bestyrelsen var i samråd, blev det aftalt, at forslaget blev trukket tilbage
pt., og der ville efterfølgende blive indkaldt til medlemsmøde, hvor informationerne om projekt
”Beskyttelse af havnen” ville blive fremlagt i detaljer, og hvor medlemmerne skulle tage stilling til
det videre forløb i processen.
Vedr. Forslag fra bestyrelsen vedr. Vindgeneratorer, Søm & lignende i pæle var der afstemning.
29 medlemmer stemte for, men da der ikke er fremmødt tilstrækkeligt med stemmeberettigede
medlemmer, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 17. december
2009 kl. 19.00 i klubhuset.
Valg af formand:
Jan C Vinstrup var på valg, og blev valgt med akklamation.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Erik Aggerbo & Jørn Præst var på valg, og blev valgt med akklamation
Benny Daugholm genvalgtes som suppleant til bestyrelsen.
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Valg af revisor & suppleant
Henrik Melgaard og Jan Larsen modtog genvalg.
Erik Ibsen valgt som suppleant.
Valg af Havneudvalgsmedlemmer
Torben Jensen ønskede ikke genvalg. Heinz Jørgensen blev foreslået og valgt
Valg af diverse udvalg:
Kapsejladsudvalg og MAS-NYT:
Johan og Alice Mathiasen ønskede ikke genvalg.
John Fly & Eli Schrøder blev valgt.
Evt.
Erik Ibsen ønskede feedback på ”Havnefronten” ud over de informationer der var tilgængelig.
Erling Gudnitz ønskede ny flydebro for optimister.
Jan Larsen havde fremsendt oplæg til bestyrelsen vedr. Nye havnefront, og dette vil blive tage til
efterretning i bestyrelsen.
Kim Bennicke, ønskede informationerne om havnefronten konkretiseret til evaluering samt
beslutning om iværksættelse.
Erik Ibsen, ønskede endnu flere oplysninger om forløbet, ny havnefront.
Benny Daugholm, forespurgte om det ikke var muligt, at indkalde til møde om havnefronten i
beslutningsfasen som delmål i forhold til hovedmålet.
Frank Madsen, ønske om flere medlemsmøder inden de store beslutninger træffes.
Eli Schrøder, ønskede telefonnumre fjernet fra medlemslisten af sikkerhedshensyn.
Alice & Johan Mathiasen samt Frank Madsen fik overrakt erkendtlighed for deres arbejde i
Mariager Sejlklub i årenes løb.
Referent
Jan Vinstrup.

