Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde 2011-01-06

Deltagere:
Jan Vinstrup
John Møller
Jørn Præst
Erik Aggerbo
Jørgen Chr. Jørgensen

1: Dan Pedersen:
Flere af medlemmerne fra MAS deltog ved Dan Pedersens begravelse fra Mariager kirke 05-012011.
Mariager Sejlklub gav en bårebuket.
2: Isfjerner ved broerne:
Der har i den seneste tid været problemer med afisningsanlægget.
Den 29-12-2011 knækkede en slange.
Den blev repareret af John, Viktor og JCJ.
En gang i mellem er der ikke afisning på A-broen.
JCJ har bygget en ny styring med 4 grupper. Den er derfor forberedt til 2 grupper mere i
forbindelse med havneudvidelsen.
Styringen monteres i uge 2.
3: Bom.
Der er i perioder problemer med parkerede biler tæt på klubhuset. (Bag ved ”kæden”.)
Den nuværende kæde er ikke en god løsning.
En ”rigtig” bom koster ca. 15000kr.
Det blev ikke besluttet, om vi skal have en bom.
4. Havneprojekt.
Erik Aggerbo tager kontakt til entrepernøren, vedr. havneudvidelsen.
For at vi kan godkende pågældende entrepenør skal vi have følgende materiale:
En Autokattegning af den nye bro, konstruktionstegning af broen, målfast tegning af pladserne og
et oplæg til kontrakten med priser-evt. merpriser.
På en foreløbig skitse kom vi frem til:
De 3 yderste pladser udv. på a-bro nord-syd og alle pladser på nordsiden af a-bro forsvinder.
På den nye a-bro indvendig kommer der følgende pladser:
3 stk 5,2x17m 3 stk 4,5x15m 4 stk 4,5x13m 3 stk 4,3x13m.

Der ibankes 4-5 nye pæle på nordsiden til gæstepladser med en afstand på 8-10m.
Der vil efter udvidelsen være ca 20 gæstepladser på nordsiden.
Vi har siden generalforsamlingen modtaget 115 pæle. Vi er nu oppe på ca 500 stk i alt.
Nuværende fortøjningspæle vest for a-bro udskiftes til nye.
Der indhentes tilbud på tømmer, som vi selv skal montere (brobelægning og strøer).
Der etableres 7 standere lys EL/vand på den nye bro, på eksisterende abro øst-vest monteres 4
stk.
5. Optimistbro.
Eksisterende optimistbro fjernes, den er rådden.
Der ibankes galv. Stålrør 3” til støtte for de 3 tømmerflåder, vi har bygget.
2 stk øst-vest på samme plads og 1 stk nord-syd øst for slæbestedet.
6. Masteskur.
Masteskuret trænger pt. til en reparation og evt. udvidelse i længden.
Vi kan evt forlænge huset mod nord med et fag.
Vi undersøger om det er muligt at etablere fast tag. (pap el lign).
Der blev ikke besluttet noget.
7. Landpladser.
Der har igennem længere tid været problemer med vand på landpladserne (ca. 10 cm.)
Det er kommunens grund, som vi lejer.
Erik Aggerbo spørger kommunen, om de vil fylde jord på og/eller vil nedgrave drænrør.
Bestyrelsen mener ikke, vi har tid til selv at udføre det nu, på grund af havneudvidelsen.
Er der medlemmer, der har lyst til at udføre det nu, står der skovle og spader i redskabsskuret.
8. Kalender.
Forslag til datoer for aktiviteter.
1. bådisætning
2.bådisætning og standerhejsning

09-04-2011
23-04-2011

1. bådoptagning
2. bådoptagning og standerstrygning

08-10-2011
22-10-2011

Forårsfest
Efterårsfest

28-05-2011
15-10-2011

Regata fjordens dag

10-09-2011

Ordinær generalforsamling kl 19.00

10-11-2011

9. Affaldsplan.
Vi har modtaget et brev fra miljøministeriet. De vil have, at vi skal udarbejde en affaldsplan.
Vi har ikke sendt en plan til miljøministeriet.
Vi har pt. følgende regler om affald.
Det er forbudt at henlægge kemisk affald, som batterier, spildolie og maleaffald på havneområdet
incl. affaldscontainer området.

Skal bortskaffes af brugeren selv.
Der er opstillet containere for kabysaffald og flasker i sejlsæsonen.
Vi har ingen planer om at indkøbe suger til tømning af holdingtanke.
Referent: Jørgen Chr. Jørgensen
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