Referat fra bestyrelsesmøde Mariager Sejlklub 26. august 2010
Deltagere: Jørn, Jan, John & Benny
Fraværende: Erik
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fortsættelse af tidligere bestyrelsesmøde
Samarbejdsaftale/Hovedsponsoraftale fremadrettet
Havneudvalget samt status på arbejdsopgaver
Regnskabet
Energimidt, varsling om eleftersyn 10. august i MAS
MAS, valgt i Nordjylland til undersøgelse vedr. turismen via Visit Mariagerfjord
Regatta forberedelser
Evt.

Ad1)
Benny blev budt velkommen som suppleant til bestyrelsen, og informeret om bestyrelsens status.
Ad2)
De 2 fremsendte hovedsponsor tilbud blev sammenlignet i skema, så forskellighederne kunne
findes og efterfølgende diskuteres.
Opstart af hovedsponsorkontrakt skulle allerede være gældende fra 01-07-2010
Efter nøje gennemgang & sammenligning, blev der stemt om det videre forløb.
De 2 tilbud var meget lige i første omgang, hvorfor det blev besluttet ved flertal, at indgå mere
detaljerede drøftelser i første omgang med Østjydsk Bank, med baggrund i det lange og gode
samarbejde med vores nuværende hovedsponsor.
Ad3)
John fortalte om opgaverne på havnen, samt de tilkomne nye vedr. havneregatta, der løber af
stablen lørdag 11. September. Dette blev aftalt på et hasteindkaldt møde søndag d. 22. august
med Ejvind Lassen Fra Visit Mariager Fjord, at Mariager Sejlklub forpligtede sig til at gennemføre
det tidligere aftalte, da Turistforeningen ellers ville få et stort økonomisk tab på en evt. aflysning af
den planlagte Regatta. Denne forpligtelse kunne vi ikke sige nej til, og der vil indtil videre være en
omkostning til Mariager Sejlklub iflg. Ejvind Lassen, men vi ville høre nærmere om det endelige
beløb.
Ad4)
Jørn gennemgik i detaljer regnskabet, og det viste indtil videre et flot regnskab på kr.113.000, hvor
der endnu mangler enkelte regninger at få betalt.

Finansieringsoplæg på de kr. 1.000.000,- der skal lånes til projekt Beskyttelse af Mariager Sejlklub,
havde Jørn fremskrevet over et 10 års budget, og klubben vil ikke komme til at mangle likvide
midler i afdragsperioden.
Ad5)
Vores klub er blevet valgt som fjordklub i Nordjylland, hvor El-installationer skal kontrolleres af Eltilsynet. John & Jørgen deltog i denne gennemgang, og der blev påpeget småfejl iflg. den tilsendte
rapport. Disse ting vil blive rettet efter reglerne, og omkostningerne vil være på ca. 10.000,- .John
kontakter El-tilsynet for nærmere udførelse.
AD6)
Mariager Sejlklub er igen blevet valgt til en undersøgelse vedr. turismen via Visit Mariager fjord.
Dette er blevet udført af direktør Ejvind Lassen i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, der
har været på havnen for spørgsmål til de sejlende turister. Turisterne er blevet udstyret med et
videokamera, så de kunne komme med deres kommentarer vedr. byen & havnemiljøet. Nærmere
rapport følger. Bjarne Bak har været vores koordinator vedr. projektet.
AD7)

John står for koordineringen vedr. regatta, og vil tage kontakt til Svanen vedr. det nærmere forløb
for sejladsen. Ekstra rengøring i klubhuset før/efter samt området rydeliggjort. Der vil blive indkøbt
lyskæder til de 2 broer, og medlemmerne vil modtage en skrivelse fra bestyrelsen, om opfordring
til, at få deres både gjort festklar med lys/flag til regatta starter kl. 2000.
Ad8)
Vores hjemmeside www.mariagersejlklub.dk blev diskuteret, og det vil være en fordel, at der
efterfølgende blive opsat regler for, hvilke oplæg der kan & må optages og videreformidles på
denne måde. Samtidigt blev der talt om muligheden for et debatforum.
Vores hjemmeside har været midlertidigt lukket ned, pga. partsindlæg opsat uhensigtsmæssigt og
fremhævet på forsiden.
Siden vil blive genoprettet snarest uge 35, så alle medlemmerne har tilgang til nyhederne på
samme tidspunkt.
Referent
27-08-2010
Jan Vinstrup

