Mariager Sejlklub
REFERAT, bestyrelsesmøde 11.02.2010.
Deltagere: Jørn, John, Erik, Jan og Eva
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siden sidst
Status på havneprojektet
Arbejdsfordelingsdagen
MAS-Nyt
regnskab
Eventuelt

1. Siden sidst
Jan refererede fra de seneste møder i havnesamarbejdsudvalget - referater herfra sendes
fremover til bestyrelsen.
Als Odde - der bliver flere pladser. Kommunen lægger materialer til. Pilotbådene skal beholde
deres plads.
Det bliver lavet sådan, at sejlbåde kan lægge til ved Bramslev bakker.
Der bliver uddybet i Hobro og Hadsund.
bestyrelsen udvides med 1 person = næstformand.
Vi gennemgik tilskud fra kommunen.
Projekt ”kran på havnen” - Ingeniørstuderende vil lave et projekt vedr. bådkran på Mariager
Lysbådehavn. Vi har sagt ok, vi synes det er en god ide, og måske kan vi bruge det senere?
Stålkasser til elstandere - 10 stk. - er nu lavet og bliver samlet den kommende weekend.
Pris i alt ca. kr. 50.000. Det kommer i MAS-Nyt, at man kan få sin egen måler på for kr. 1.000.
2. Status på havneprojektet.
Projektet lider under vejrlig - der er ikke sket noget.
3. Arbejdsfordelingsdagen
Rengøring i ugerne 23 -34. Herefter prof. rengøring fra 1.6. - 1.9. Jan kontakter Heidi.
Pæle. der er problemer med en del pæle - John tager sig af det og ringer til Ove ang.
rammeslag. Vi skal muligvis have tegnet en særskilt forsikring.
Pæle afkortes - Folk skal selv sætte stigebeslag på jf. de nye vedtægter. Det bliver en for stor
udgift for klubben.
Bådisætning - ingen plan - det styrer vognmanden.
Landslangerne skal være i orden.

Mariager Sejlklub
Lås på rengøringsskabet
Havnefogedordningen fortsætter som sidste år.
Der er styr på mastekranen
Manglende arbejdsbidrag - vi gik listen igennem. Der bliver sendt opkrævning ud til 16
personer, i alt kr. 16.000,00.
Der skal lægges slanger ud ved de yderste pæle.
4. MAS-Nyt
Indlæg fra udvalgene
Status på havnefronten - Erik skriver om det.
Referat fra de 2 generalforsamlinger kommer i
Pladsoversigt
Afsnit om medlemsstatus ud/ind.
Deadline 01.03.2010 - Jan kontakter udvalgene.
Bladet ud i uge 11.
5. Regnskab
Som sædvanlig havde Jørn lavet et fint og overskueligt regnskab.
6. Eventuelt
Klubben er medlem at Danske tursejlere - stander derfra hænges op i klubhuset.
Der er standerhejsning 17.4. kl. 14.00 - vi har flag og sang klar.
pbv.
Eva

