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Punkt 1. Siden sidst
Autocampere: Der er opsat 5 nye skilte, der anviser pladserne, som kan benyttes.
Havnefogederne bedes holde havnetelefonen åben af hensyn til service overfor
gæstesejlerne.
Punkt 2. Grøn gård
Der er sket en afbrydelse i projektet på grund af en skreden brønd under mastehusets
plads. Opgravning og retablering er nødvendig, før der kan lægges fliser.
Vi besluttede at overdække siddepladserne på græsplænen med sejl på pæle. De vil
matche de sejl, som er sat op på ”Salten” på den anden side af havnen. Det bliver en
let konstruktion, som ikke tager udsynet.
Træerne ved indkørslen skal skoves ned til efteråret (havneudvalget).
Punkt 3. Kommende arrangementer
Lysregatta: Kirsten og Hans Jørgen er ”ankermænd” for regattaen: Både på fjorden,
lys på broerne, fyrværkeri, ild i grillen, osv.

Punkt 4. Møde med kommunen
Vi planlægger et møde med kommunen om sager af fælles interesse i Mariager Havn,
især oprettelse af et fælles tømningsanlæg for holdingtanke.
Det hidtidige samarbejde om opkrævning af gæstepenge på kommunens havn er indtil
videre opsagt af kommunen. Vore havnefogeder skal derfor ikke i denne sæson
opkræve havnepenge på kommunens gæstepladser.
Vi drøftede sejlklubbens forhold til bådelauget, som ligger ved kommunens flydebro.
Vi vil gerne tilbyde bådelaugets medlemmer brug af MAS’ faciliteter mod et aktivt
medlemskab af MAS. Uden medlemskab kan man ikke bruge klubbens faciliteter.
Punkt 5. Mastekran
Vi havde en diskussion om evt. godkendelser, klubbens ansvar, o.s.v. vedrørende
medlemmernes brug af mastekranen. Sagen undersøges nærmere.
Punkt 6. Bestyrelsen
Intern drøftelse af fremtidige emner.
Punkt 7. Næste møde
Bestyrelsen 14. august.
Møde med kommunen 17. august.
Punkt 8. Eventuelt
Aktiv livsstil (Karsten) har rettet henvendelse til bestyrelsen om etablering af flydebro
ved B-broen, hvorfra der kan udlejes kajakker og paddle boards. Tiltrådt på vilkår
fastsat af bestyrelsen.
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