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

1: Godkendelse af sidste referat.
Godkendt uden bemærkninger.
2: Status på havnefogedordtning.
Havnefogedordtningen er næsten på plads.
Der mangler kun få uger at få besat. Jan koordinerer med de pågældende medlemmer, for
udarbejdelse af en færdig plan.
Planen er færdig ultimo uge 23.
Jørn har konstateret, at der er mange fra de andre fjordklubber, der ikke betaler ”frivillig” 25,00kr
afgift for vand/strøm og bad pr. døgn.
Der kom forslag om at der skal betales 100,00kr måske 140,00kr som andre gæstesejlere.
Det betyder selvfølgelig også, at vi skal betale, når vi anløber andre havne i fjorden.
Jan tager problemet op med de andre klubber, på det næste møde i HAVSU.
Prisstigningen vil først gælde i 2012.
Havnefogeden kan ikke opkræve beløbet, men kan henstille til betaling, ved at udleverer kuvert til
betalingen..

3: Havneprojekt.
Havneprojektet blev gennemgået, og det går efter planen.
Broarbejdet er afsluttet.
Der mangler 3 redningsstiger.
Der sættes medlemmer på opgaven.
Der mangler stræktov på gæstepladserne. Jan indkøber 400-500m Ø14mm til lavest mulig pris.
Tovet skal være af god kvalitet. Ikke stiv nylon, da det sliber-ridser bådene.

John bestiller entreprenør til afretning og efterfyldning med grus på P-plads.
Erik tager kontakt til kommunen om afretning af landpladserne.
Der ønskes pålægning af muld med efterfølgende såning af græs.
Niveauet skal op, så overfladevand kan løbe væk fra området.
Jørn ønsker at få fjernet legepladsen. Han mener den er for farlig, og vi kan ikke tage ansvaret for
en evt. ulykke.
Erik fortalte, at kommunen nedlægger flere af deres egne legepladser af samme grund.
John mener, at vi skal bibeholde gynge, sandkasse og legebåde.
Vi venter med den endelige beslutning når vi er færdige med nyt masteskur.
Der kom forslag om nyt mastehus.
Vi ønskes mere plads til master, så det kun er nødvendigt med 2 store master pr. hylde og en
forlængelse med et fag = ca. 4m.
Det betyder at hybenhækken fjernes, så stien får et sving mod nord for enden af huset.
JCJ udarbejder et tegningsforslag på udvidelsen af huset med 3 ”sildeben”.
Vi søger kommunen om tilladelse til at lægge fast tag på huset.
Der har i den senere tid været spor efter uønsket ophold på toiletter. (brugt som varmestue).
Erik foreslog at vi monterer kodelås på toiletdøre. I alt 4 stk.
JCJ finder priser på 4 stk. forbikobler.
Der er magnet og 24V DC ved låseblik.
Ved døre monteres skilt med følgende tekst:

PRIVAT.
Kun for Mariager sejlklubs medlemmer
og gæstesejlere.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden bør opdateres lidt oftere.
Send indslag til Claus Korsholm, så vi kan få en lidt mere spændende hjemmeside.
Gamle indslag, der ikke mere er aktuelle fjernes.
Jan tager kontakt til Claus Korsholm.
4: Indvielse af de nye broer.
Det blev foreløbig besluttet at vi holder reception på de nye broer-havneudvielse den 20 august fra
kl. 14.00 til 17.00.
Jan havde en del forslag med på aktiviteter til dagen.
Alle forslag er velkommen.
Vi vil holde et møde senere, for at koridinerer dagens aktiviteter.
5: Regnskab.
Jørn Præst havde en opgørelse med udgifter over brobyggeprojektet.
Hele byggeprojektet har kostet
1.517.000kr
Vi mangler et par regninger til vognmanden vedr. oprydning af gamle pæle Ca.
5.000kr

Deraf er der betalt til senere reparationer:
Div. Skruer og gevindstænger.
Dækbrædder og tømmer.
Broprojektet har derfor ikke overskredet budgettet på ca. 1.500.000kr.
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