Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde Fredag 2011-03-18 kl 17.00

Deltagere:
Jan Vinstrup
John Møller
Jørn Præst
Erik Aggerbo
Jørgen Chr. Jørgensen
Vi var samlet om eftermiddagen for at underskrive kontrakten med CG Jensen.

Referat, bestyrelsesmøde Tirsdag 2011-03-18 kl 19.00

Deltagere:
Jan Vinstrup
John Møller
Jørn Præst

Jørgen Chr. Jørgensen

1: Godkendelse af sidste referat.
Godkendt uden bemærkninger.
2: Samarbejdsaftale – sponsorkontragt med Østjydsk Bank.
Samarbejdsaftalen – sponsorkontrakt blev gennemgået af Jan Vinstrup.
Der var ingen kommentarer til aftalen og blev godkendt og underskrevet af:

Jan Vinstrup
John Møller
Jørn Præst
Jørgen Chr. Jørgensen
3: Havneprojekt.
Havneprojektet blev gennemgået, og det går efter planen.
John har bestilt 70 nye klamper til stræktov og forfortøjninger.
Der er bestilt 6 nye lysstanderer.
De 5 ”gamle” lysstanderer fra Abro-øst er renoveret, og EL til de 6 nye er færdige.
Der er indkøbt 11000 rustfrie skruer, div bolter og gevindstænger, og 6 sneglebor Ø18mm
L 400mm og T25 L70mm bits.
Der er indkøbt 200m 5x10mm2 og 300m 3x1,5mm2 Powerflex kabel til stikk. og lys på broerne.
Den 20-03-2011 blev div. fortøjningspæle rettet og banket ned igen efter skader fra Iisen.
Arbejdet blev udført af folk fra Kongsdal og rammeslaget fra Kongsdal.
JCJ har modtaget et skema fra Farvandsvæsnet med div. Krav til nyt rød fyr for enden af ny bro
mod SV.
JCJ undersøger-køber nyt fyr der overholder specifikke krav.
(forslag Lopolight med LED lys)
Der er problemer med at finde fortøjningspæle af træ der er lange nok til de nye broer.
CG Jensen har derfor foreslået at bruge borerør 14m lange.
Den del af røret der stikker op af vandet, forsynes med et dertil fremstillet plastrør, så bådene
beskyttes ved berøring af pælene.
Det har ydeligerer den fordel for os, at vi ikke behøver at issikre pælene med trykluftanlæg.
Ændringen blev enstemmig godkendt.
4: Arbejdsfordelingdag.
Det blev besluttet at overlade planlægningen af arbejdsfordelingsdagen til havneudvalget.
Havneudvalget samles fredag 01-04.

5: Evt.
Jørn Præst havde sendt en ansøgning til Lotto-Tipsmidlerne om støtte til vores havneprojekt.
Vi fi desværre afslag på ansøgningen.
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