Mariager Sejlklub

Referat

Bestyrelsesmøde den 28.4.2010.
Deltagere: Erik, John, Jan, Jørn og Eva
Dagsorden:
1) Siden sidst
2) Status på havneprojektet
3) Arbejdsfordelingsdagens forløb/status
4) Regnskab
5) Eventuelt
1) Fremover skal vi have et punkt på dagsordenen: Godkendelse af
referat. Det er ikke fordi referaterne ikke bliver godkendt, men
mere for at gøre det formelt.
Havnefogeder: Der har meldt sig ca. 4. Der sendes mail rundt til
medlemmerne, om der er interesserede. Havnefogederne skal
have instruktion inden sæsonen.
Havnepenge. Vi undersøger niveauet og fastsætter herefter.
Efterfølgende har vi besluttet at sætte beløbet op til 140 kr. pr.
døgn incl. Vand, el og bad. Der laves nye skilte (Eva).
Jan orienterede fra Fjordmødet i Kongsdal den 18.4. samt fra
Havsu-mødet den 15.4. Næste møde den 7.10 i Hobro.
Der har været rettet henvendelse fra et medlem om dræning af
græsplæne, da der står meget vand om foråret, når bådene skal
gøres sommerklar. John indhenter tilbud på dette arbejde.
2) Der er kommet overslagspris fra Niras, som bestyrelsen føler er
for høj. Vi blev enige om at lave en arbejdsfordeling således at
- Erik undersøger konkrete priser fra relevante entreprenører.
- John regner ud hvad det koster i materialer mv. hvis klubben
selv laver gangbro, el, vand mv.
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3) Arbejdsfordelingsdagen forløb planmæssigt. Dejligt at så mange
mødte op. Der mangler stadig lås på rengøringsskabet – det tager
John sig af. Der står stadig bådstativer på arealet – disse skal
fjernes senest 15.6.
Oprydning på området: John kontakter dem der har meldt sig til
ukrudsbekæmpelse og bortskafning af affald.
Matekranen – den kører fint.
Vandslager – for dårligt at folk ikke rydder op efter sig, når de
har brugt dem i forbindelse med klargøring af båd. For eftertiden
må de nye gule slanger IKKE bruges andre steder end på broerne.
Der vil blive købt nye (billigere) slanger til brug på land.
4) Vi gennemgik regnskab + budget.
5) Jan orienterede fra HAVSU om at der er opsat 2 sheltere i Vive og
2 i Kongsdal. Disse er beregnet til kajakroere mv.
Rengøring: Der er nu lavet aftale med Heidi om rengøring i
højsæsonen.
Der bliver opsat et INFO-skab med diverse brochurer mv. fra
fjordklubberne.
Næste møde: Jan indkalder – det skal være en torsdag.
Eva Holt Madsen
referent

