Mariager Sejlklub
Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00

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

1: Godkendelse af sidste referat.
Godkendt uden bemærkninger.
2: Afslutning og evaluering af havneprojekt.
Havneprojektet blev gennemgået, og det endelige resultat er OK.
Jan Vinstrup sagde med bævende stemme, at det er blevet bedre end han havde troet fra start.
Det har også i perioder set håbløst ud, men ved fælles hjælp fra MASes medlemmer, gik det
alligevel over alt forventning.
Der er stadig en del opgaver på havnen, som blev diskuteret under afsnit 5, Arbejdsdagen 29 okt.
3:Affaldsplan for MAS 2011.
Jan Vinstrup har udarbejdet en affaldsplan for mariager sejlklub.
Den er sendt til miljøstyrelsen. Der er ikke kommet kommentare tilbage.
4: Regata 2011-09-09
Turistforeningen har ordnet alt det oficielle arbejde med hensyn til Regataen.
Vi skal sørge for optænding af grill, til kl 18.00.
Vi sørger for lys på broerne (mågeværn).
Alle deltagende både pyntes med signalflag og lys.
Der sejles efter svanen og John Møller kl ca. 8.00.
5:Arbejdsdag 29 okt.

Her er forslag til en ”5 års plan”

Mågeværn og redningsstiger.
Bobleanlæg.
Optimistbro m. terasse.
Ny belægning i slæbesteddet.
1 stk tømmerflåde.
Beklædning for langskibs-fortøjning mod vest.
Beklædning reperation styrbord Jyrgen og ved mastekran.
Udskiftning af planker og belægning Peters bro
Udskiftning af planker pensionistbro.
Fast tag-udvidelse af masteskur.
Gulv på terassen klubhus.
Lyddæmpning klublokale.
Ekstra varmvandscap. Til baderum. Evt 9000W
Færdiggørelse B. bro.
Færdiggørelse A. bro deles i 2 etapper.
Udskiftning af fundament til mastekran. Evt helt ny kran.
Nye fliser fra klubhus til den ny terasse optimistbro
Forslagene er listet op i en prioriteret rækkefølge.
Følgende blev besluttet.
Mågeværn:
John får fremstillet mågeværn til den nye del af broen (a-bro vest).
De skal monteres på arbejdsdagen
Redningsstiger:
De redningsstiger vi har købt hjem, og de stiger vi har afmonteret i foråret skal monteres inden
vinter.
Bobleanlæg:
Der indkøbes ca. 400m Ø32 PEX plastslange.

Der skal graves en rende fra vandet til kompressor.
Udføres med rendegraver.
Styring til drift af 4 sektioner er fremstillet.
Monteres inden vinter af JCJ.
Slanger lægges i vandet på arbejdsdagen.
Optimistbro m. terasse:
På arbejdsdagen udføres følgende.
Gammel optimistbro fjernes. Med rendegraver rettes bunden af, og div. Sten lægges på plads.
Jan Hvare skaffer brøndrør, som stilles på den afrettede bund.
Rørerne fyldes med beton og der istøbes holderer for de lodrette stolper.
Træarbejdet udføres primo 2012.
Ny belægning og trappe i slæbesteddet udføres primo 2012.
Masteskur:
Masteskuret repareres midlertidig med nye åse der hvor de er knækket / rådne.
Vi genanvender den sorte prosenning her i vinter 2011-2012.
Udføres af Torben og Erik Ibsen senest uge 40.
Erik Aggerbo har sendt en ansøgning om byggetilladelse til et nyt og større mastehus.
Huset ønskes udført med fast tagpap tag.
Tegninger af huset er udført af Asger Bjørn og grundtegning af Jan Holm.
Vi har ikke fået de godkendt tegninger tilbage endnu.
Kodetastatur:
Asger Heldigvis monterer kodelås på alle udvendige døre til toiletter og baderum.
Udføres inden 01-11-2011.
Det blev besluttet, at vi skal have rugbrød m. pålæg til middag på arbejdsdagen.
John M. finder et par stykker til at udføre opgaven.
Derudover uddeles de faste opgaver til medlemmerne.
6: Vedtægtændringer til Generalforsamlingen.
Der er flere MAS medlemmer der ønsker at have deres både i vandet om vinteren.
Efter vi har beskyttet den indre havn mod bølger, ser vi ikke der er problemer med at bådene ligger
i havnen om vinteren.
John mener ar de agter fortøjninger monteres med et bildæk i vandoverfladen på de agter pæle, så
trækket bliver så lavt som muligt.
Tidsfrist for op og isætning af bådene:.
Pt . skal bådene være på land senest den 15 november.
Jf ovennævnte besluttes skal dette slettes.
Modsat skal der indføres en tidsfrist for isætning af bådene.
Der kom forslag om, at både og bådstativer skal være fjernet fra land senest 15 maj.
Der var tvivl om at ovennævnte er en vedtægtsændring eller det kun er en ændring i reglementet.
Det undersøges inden generalforsamlingen.

Kontigent:
Indskud for nye medlemmer hæves til ca. 3000kr
Det årlige kontiget hæves med en procentsats svarende til den årlige inflation.

7. Indlæg til MASnyt:
Indlæg til MASnyt skal indleveres/sendes på Mail til Johan Mathisen senest 1 okt.
John Møller sender status fra havneudvalget.
Jan Holm sender beretning om den forløbne optimistsejlsæson.
Jørgen Jørgensen sender oplysning om EL-tilslutning af både.
Jørn Præst sender oversigt over pladsfordelingen.
Hjemmesiden:
Det blev besluttet at Johan Mathisen overtager arbejdet med hjemmesiden
8: Regnskab.
Jørn Præst havde en foreløbig balance med for 2010-2011.
Året er ikke afsluttet endnu.
Der kom ingen kommentare til regnskabet.
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