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Ad 1. Valg af dirigent, som ikke må sidde i bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Eli Schrøder, som blev valgt med applaus. Eli konstaterede
generalforsamlingens lovlige indvarsling med henvisning til indkaldelsen på MAS’ hjemmeside den
1. oktober 2016 og gik herefter videre med dagsordenen.
Ad2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Jens Lund fremlagde bestyrelsens beretning:
En dag i sommers havde nogle roere fundet ly for regnen uden for sejlerstuen. Her sad de og spiste
deres madpakker. Da de møder én fra havnen spurgte de håbefuldt om det var OK, at de sad der.
”Ja selvfølgelig, I er så velkomne ---”. De blev glade, og udtrykte hvor dejligt det var, at blive mødt
på den måde. I en anden havn var de nemlig blevet taget imod med et ”- Hvad laver I her?”. Med
sådan en historie bliver man da glad og stolt af Mariager Sejlklub. Lige så glad som man bliver, når
man ser optimisterne sejle rundt torsdag aften, eller når man mærker den helt specielle stemning til
regattaen. Eller som man bliver, når man mødes på broen og får en god snak med sejlervennerne.
På bestyrelsens første møde siden sidste generalforsamling lavede vi en brainstorm på hvilke
fokusområder vi skulle have i dette år. Det endte med 4 hovedpunkter og hele 16 underpunkter. Disse
blev præsenteret på vores udvalgsaften i januar og for alle medlemmer til sejlermødet i marts. Nu får
I dem igen med en kommentar om hvordan det er gået:
1.
•
•
•

Attraktiv havn for medlemmer, byens borgere og gæstesejlere
Opmærksomhed på at hilse på alle, og hjælpe med at tage en fortøjning
Hyggemiljøer (grøn opholdsgård)
Aktiviteter for børn (Legeplads??)

•
•
•

En åben havn, med få forbud…
Velkommen ovenpå
Flere klub-aktiviteter (f.eks. grill aftener og pinsetur)

Den historie denne beretning startede med, fortæller noget om, at vi er ved at blive en mere åben
havn, og generelt føler folk sig godt tilpasse her. Vi er også gode til at huske at hjælpe med at tage
en fortøjning ligesom vi er hjælpsomme overfor hinanden. Vi har da også haft en flot
medlemsfremgang og næsten ligeså mange gæstesejlere som sidste år, hvor vi slog alle rekorder.
Men vi kan blive endnu bedre, og at det er vigtigt, at vi med vores handlinger og ord viser, hvilken
havn vi vil have og kendes for. Mht. hyggemiljøer har vi brugt tid på at søge penge til
moderniseringen af området omkring klubhuset, og det har givet pote; 258.000 kr. er bevilliget til
projekt ”Grøn opholdsgård”, som vi skal have realiseret i 2017. Vi er desværre ikke kommet videre
med aktiviteter for børn, til gengæld har vi afholdt 5 grillaftener med rigtig god stemning.
2.
•
•
•
•

Flere medlemmer – ingen tomme pladser
Annoncering og omtale i Bådnyt
”Sejlads for alle” dage i foråret (åbent hus)
Hjælpe nye medlemmer bedre, til at føle sig hjemme i klubben
Fokus på ungdomsarbejdet

Vi har haft en dyr annonce i Bådnyt mod en forventning om, at de ville skrive om Mariager og
Mariager fjord. Det har vist sig efterfølgende, at det har de ikke tænkt sig. Vi har holdt åbent-hus
fem torsdage i træk i foråret, med flot annoncering og omtale i ugeavisen, samt omdeling af næsten
1000 foldere. Der kom 2-3 nye optimister, men ikke én eneste voksen! Begge tiltag kan umiddelbart
virke som fiaskoer, ikke desto mindre er havnen nu næsten fyldt. Så mon ikke de forskellige tiltag
alligevel har en effekt, når folk skal vælge havn. Sammen med vores vision om en åben havn, en
super flot og festlig lysregatta, og alle de andre gode ting vi kan tilbyde. Vi har fået 17 nye
medlemmer siden sidste general forsamling, og kun 6 har meldt sig ud. Som noget nyt har vi afholdt
en informationsaften for de nye, det håber vi at kunne udvikle fremover. Vi véd, at vi kan blive endnu
bedre til at tage imod de nye. Men I må have forståelse for, at med en ny kasserer og en ny
havnemester, så tager det lige lidt tid at finde en rytme. Nogle medlemmer synes f.eks. at vi har været
for sløve til at udlevere nøgler til de nye, og har så gjort det for os. Vi synes det er mest rimeligt, at
folk har betalt indmeldelsesgebyr først, så ofte har det været grunden.
3.
•
•
•

Informationer
Stadig udvikling af hjemmesiden, evt. ny platform
Bedre skiltning til gæstesejlere og autocampere
Mere tydeligt, hvem der er havnefoged

Vi har netop fået en ny platform til hjemmesiden, og webmasteren er i fuld gang med at få den helt
op at køre. Den minder om den gamle, men er langt nemmere at arbejde med og mere fleksibel. Der
er også lavet info-standere på hver bro og ved autocamperne, og der er lavet langt bedre
anvisninger til hvor autocamperne må holde. Det er ikke blevet lettere at finde ud af hvem der er
havnefoged. Vi havde også tænkt os at indføre mobil-pay, vi er i fuld gang, men det bliver først klar
til næste sæson. Men så burde det også være der…
4.
•
•
•

Sikkerhed
Redningsstiger optimeres
Udvendige bolte på A-broen dækkes af
Generel ”risikovurdering”

På sidste generalforsamling blev det påpeget, at de gamle stænger/håndtag ved redningsstigerne var
farlige. De er nu udskiftet til nogle mere sikre gule bøjler. Der er endnu ikke lavet afskærmning af Abroens udvendige bolte, men træet er bestilt.
De fleste af punkterne er der altså gjort noget seriøst ved. Det kan vi godt være stolte af i en frivillig
forening. Da vi fik bevilliget penge fra Elro sørgede Poul for at vi fik kransekage og ”bobler”. For
som han sagde; ”- Det skal da fejres, at vi ikke bare er en klub der drifter, men at vi også udvikler ---”.
Økonomien i klubben er god, og vi går ud af året med et ganske stort overskud. Det skyldes bl.a. at vi
igen i år har haft mange gæster, at vi er blevet flere medlemmer og at vi ikke har brugt ret meget på
vedligehold og fornyelser. Men vi forventer store udgifter inden for de nærmeste år. F.eks. er
mastekranens fundament ringe og A-broens inderste brædder skal fornyes. Det største projekt er Bbroen, som måske skal skiftes helt ud – og så skal vi overveje at få uddybet lidt. Det er heller ikke
utænkeligt, at der kommer strengere miljøkrav, som måske kræver nye, dyre tiltag. Derfor vil vi
gerne spare lidt op til alle de her uundgåelige udgifter. Og derfor har vi prioriteret at projekt ”Grøn
opholdsgård” helst ikke skal belaste klubkassen.
Vi har alle grund til at være stolte, for det er takket være al Jeres engagement i klubben, at det kører
som det gør. Tak til udvalgene, til webmasteren, til seniorerne, til ungdomstrænerne, til
havnefogederne og til alle Jer andre, der har gjort en indsats for Mariager Sejlklub i årets løb. Tak
også for den tillid og opbakning vi har følt til bestyrelsen i årets løb. Tak for en skøn klub, hvor vi
altid holder af at komme. Tak…
Ingen ønskede ordet efter beretningen, som blev taget til efterretning med applaus.

Ad 3. Beretning fra udvalgene
Havneudvalget ved Jørgen Jørgensen:
Bobleanlægget er nu ok. Det kan sættes i gang i tilfælde af en streng vinter.
Vi har flyttet mastehuset for at give plads for Mariagerfjord Vand til nedlægning af kloakledning.
Der er lagt presenning over indtil mastehuset flyttes tilbage.
Ved redningsstigerne har vi udskiftet håndtagene (stålstænger) med bøjlegreb, da man var
betænkelig ved de opretstående stænger, som kunne være farlige, hvis nogen faldt ned på dem.
Der er opsat nye skilte, som anviser pladser til autocampere.
Mariagerfjord Vand nedlægger kloakledninger i foråret 2017. Herefter går arbejdet med at etablere
projekt Grøn Gård i gang. Der bliver meget medlemsarbejde at udføre til foråret.
Klubudvalget ved Pia Kristensen:
Der blev givet applaus for gode arrangementer gennem sæsonen, sommerfest, lagkage ved søsætning
og bådoptagning og grillaftener.

Seniorudvalget ved Johan Mathisen
Udvalget har været på udflugt til Lystfartøjsmuseet i Hobro. Det kan anbefales at se museet og
Hobro Værft. Man har også været en tur på Marinemuseet i Aalborg.
Mastevognen har fået nye hjul og fungerer nu perfekt.
Klubhusets trægulv på 1. sal har fået en afslibning.
Der er lagt fliser under grillen.
Jollehuset er malet.
Og så er der sat gummipinde på pælene, som værn mod måger, som sviner fortøjningerne til. De
virker bare ikke, så nye initiativer mod plagen overvejes.
Ungdomsudvalget ved Kim Koldsø
Det har været en super sæson med fint vejr. Ved torsdagssejladserne har der været 7 sejlere – en
aften 10. Kim, Peter Senholt og Klaus Rasmussen er trænere. Vi overvejer at arrangere ledsagerture
for forældre næste år.
I vinter skal vi renovere tovværk, lave nye stativer til bådene og overhale motorerne på klubjollerne.
Kapsejladsudvalget ved Eli Schrøder
Sæson 2016 var præget af svage vinde. Alligevel blev der gennemført 19 onsdagssejladser med kun
2 aflyste. Der starter 9-10 både, men vi ser gerne at flere deltager.
I juni afholdt vi en onsdagssejlads i forbindelse med Fjordcup med 26 både til start.
I oktober hyggelig afslutning med skipperlabskovs, konkurrence om 13 rigtige i maritime spørgsmål
og præmieuddeling.

Ad 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
Peter Sandahl gennemgik årsrapport 2015/2016, som blev omdelt, behørigt underskrevet af
bestyrelse og revisorer.
Årets driftsresultat blev et overskud på 81.371 kr. Resultatet er opnået ved tilbageholdenhed
vedrørende renoveringsopgaver, samt stor indtjening på gæstesejlere og autocampere.
Peter takkede Ketty Nielsen og John Gaba for råd ved regnskabsudarbejdelsen.
Peter nævnte det store arbejde med at få pengene ind. Det er for dårligt, at medlemmer ikke betaler
til tiden og han stillede forslag om rykkergebyr.
Herefter gennemgik Peter de enkelte poster i regnskabet, som forsamlingen herefter godkendte.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag
Med henvisning til takstblad 2015/2016 gennemgik Peter forslag til de nye kontingenter i takster.
Bestyrelsen foreslog en stigning på 2 % for alle takster. Af ændringer følgende:
Kontingentsatser reduceres til kun to. Aktiv medlem 475 kr. og ungdomsmedlem 390 kr.
Familiemedlemsskab udgår. Grunden hertil er dels regnskabsteknisk og dels forvirring om hvem, der
er omfattet af familiemedlemsskab og hvem, der er direkte ungdomsmedlem.
Udlejning af klubhus forhøjes til 750 kr.
Havneafgift 150 DKK eller 20 EURO pr. døgn. Fjordordningen er uforandret 30 kr.
Som nyt foreslog bestyrelsen nøgledepositum 150 kr. og rykkergebyr 150 kr. pr. gang.
Forsamlingen godkendte taksterne og ændringerne.

Ad 6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 7. Valg af formand
Jens Lund blev genvalgt som formand med applaus.

Ad 8. Valg af bestyrelse, 2 medlemmer + suppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Jørgen Jørgensen og Poul Overgård, samt Pia Kristensen som
suppleant. Der var ingen forslag fra salen.
Applaus til de valgte.

Ad 9. Valg af revisor + én revisorsuppleant
Der var genvalg til John Gaba og Ketty Nielsen som revisorer og Jane Wind som revisorsuppleant.
Applaus til de valgte.

Ad 10. Valg af udvalg
Havneudvalg: Jørgen Jørgensen, John Møller og Karsten Rytter blev valgt.
Klubudvalg: Pia Kristensen, Marianne Møller og Jane Wind blev valgt.
Kapsejladsudvalg: Eli Schrøder og Bo Ravn blev valgt.

Ungdomsudvalg: Poul Overgård og Kim Koldsø blev valgt.
Seniorudvalg: Johan Mathisen, Karsten Rytter og Søren Poulsen blev valgt.
Der var applaus til alle de valgte.

Ad 11. Eventuelt
Ketty Nielsen spurgte til klubbens forsikringer: Poul Overgård svarede, at vi undersøger og at vi kan
sige noget om det næste år.
Marianne Møller efterlyste en budgetpost til Lysregattaen, så man har noget at styre efter.
Johan Mathisen efterlyste orden i køleskabet. Løsningen blev, at skabet tømmes for eventuelt
fordærveligt indhold hver onsdag, når seniorudvalget mødes.
Curt havnefoged foreslog en aktivitetstavle opsat på havnen – hvor er hvad?
Curt redegjorde for besværet med at opkræve havnepenge for medlemmer af fjordordningen.
Curt foreslog at anskaffe en vest med påtryk: Havnefoged.
Curt foreslog at opstille en affaldscontainer mere under højsæsonen.
Søren Poulsen opfordrede (igen) medlemmerne til at sætte navneskilte på deres master, når de
henlægges i mastehuset.
Jens Lund orienterede efter generalforsamlingen om projekt Grøn Gård til 290.000 kr. og om de
bevilgede midler hertil 258.000 kr. og det frivillige arbejde, som er prissat til 32.000 kr. Projektet
afventer kommunens nedgravning af kloakledninger og forventes igangsat forår 2017.
Sluttelig bad Jens Lund om ordet for at takke bestyrelsen for godt samarbejde og engagement i det
forløbne år.
Og en tak til dirigenten for veludført arbejde.

Referent: Bo Michael Ravn

