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Punkt 1. Siden sidst
Antallet af besøgende autocampere er gået lidt ned i forsommeren – sikkert på grund
af det dårlige vejr.
Ungdomsudvalget har tanker om anskaffelse af nye tomandsjoller for at tiltrække
unge sejlere over optimist – alderen.
Mobil Pay forventes i drift til Lysregattaen.
Aftalen med kommunen (den gamle Mariager kommune) om at MAS opkræver
gæstesejlerbetaling på gæstepladser i kommunens havn er aflyst af Mariagerfjord
kommune indtil videre. Bådelauget ved kommunens flydebro har hidtil kunne bruge
f.eks. vores mastekran uden beregning. For at få klare linier har bestyrelsen besluttet,
at tilbyde Bådelaugets medlemmer fremover at bruge MAS’ faciliteter, hvis der tegnes
aktivt medlemskab af MAS. Der sendes et brev herom til Bådelauget.
Punkt 2. Grøn gård
Der er usikkerhed, om komprimeringen under mastehusets fliser er udført ordentligt.
Havneudvalget tager sig af sagen.
De tre overdækkede siddepladser forsynes med presenninger i stil med dem som
Saltmuseet har installeret.
Legeområdet skal fungere. Ideer indkaldes (Jens).

De gamle fliser langs klubhuset renses, så de harmonerer bedre med de nylagte (Jens).
Finansiering: ELRO fonden har deadline 29. oktober 2017, hvor der er gået et år siden
tilsagn. LAG fonden har to år deadline fra tilsagn.
Punkt 3. Kommende arrangementer
Lysregatta er forberedt. Kirsten og Hans Jørgen er tovholdere denne gang. Vi skal
finde nye folk til opgaven.
Punkt 4. Møde med kommunen
Bestyrelsen drøftede det kommende møde med kommunen angående samarbejdet
mellem kommunen og MAS og ting af fælles interesse. Til mødet med kommunen har
sekretæren udarbejdet et internt notat.
Punkt 5. Mål for 2017 – status
For at fremme tursejlads efterlyser vi ankermænd med interesse for sagen.
Onsdagssejladserne og FjordCup sejladserne er et tilbud til ikke alene kapsejlere, men
også en lejlighed til at få luftet ”skivet” og lære sin båd at kende. Der afholdes i alt ca.
20 sejladser i sæsonen. Alle er velkomne.
Der arbejdes fortsat med at få styr på klubbens forsikringer (Poul).
Grøn gård forventes i alt væsentligt færdig til efteråret. Der mangler miljøstation,
plantning af hække, overdækning af siddepladser (forår 2018).
B-broen har begrænset levetid. Vi skal udarbejde et skitseprojekt med alternativer og
have et overblik over omkostningerne. Forslag modtages gerne.
Sejlerstuen skal have nyt køkken (Karsten Rytter).
Punkt 6. Bestyrelsen
Vi skal have ny kasserer, da Peter ikke ønsker genvalg.
Punkt 8. Eventuelt
Mågerne er en kilde til klager. Hvad gør vi? Forslag modtages.
Camper-pladserne sejler i vand. Der skal drænes eller mere grus på (Poul).
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