Bestyrelsesmøde nr. 5/2017
Tid:
Sted:
Deltagere:

2. oktober 2017
MAS klublokale
Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Peter Sandahl
Poul Overgaard
Bo Michael Ravn (ref.)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mastekran
Siden sidst
Grøn gård
Økonomi
Bestyrelse og udvalg
Kommende arrangementer
B-broen
Eventuelt

Punkt 1. Mastekran
Erling Gudnitz deltog i dette punkt. Erling står for vedligeholdelsen af mastekranen og
har undersøgt forskellige muligheder for at få en CE godkendelse af kranen. Erling vil
se på det med den lokale smed, som kan udstede en godkendelse, hvis kranen lever op
til standard. Kranen er tidligere afprøvet med en vægt på 600 kg. Erling har set på et
nyt 2-gears spil, da det nuværende er for spinkelt. Erling vender tilbage med en
indstilling.
Punkt 2. Siden sidst
Lysregattaens økonomi er ikke endeligt opgjort. Der er indkommet 10.000 kr. fra salg
og sponsorater. Hans Jørgen udarbejder det endelige regnskab.
Punkt 3. Grøn gård
Projektet er i alt væsentligt gennemført.
Der mangler tag på mastehuset. Kommunen har været behjælpelig med flytningerne
og vil betale for nye åse på huset.
Miljøstationen skal opstilles i løbet af efteråret.
Hækkene bliver plantet på arbejdsdagen den 4. november.
Sejl over siddepladserne opsættes til foråret.
Der er afrapporteret til ELRO fonden, som har indbetalt (uge 41) de bevilgede
200.000 kr. til Mariager Sejlklub. Der mangler en indberetning til LAF fonden for at
få udbetalt de resterende ca. 60.000 kr.

Vedr. fundering under mastehusets fliseareal har havneudvalget aftalt med
Mariagerfjord Vand, at der foretages en fælles gennemgang efter 1 år og efter 5 år fra
oktober 2017.
Punkt 4. Økonomi
Regnskabet giver overskud, når bevillingen fra ELRO vedr. projekt Grøn gård
indregnes. Projektet skal afskrives over en årrække. Bevillingen fra LAG indgår først i
næste regnskabsår.
Klubbens gæster i både og biler har ydet ca. 100.000 kr.
Punkt 5. Bestyrelse og udvalg
Bestyrelsen arbejder på at finde nye kandidater til bestyrelses- og udvalgsposter.
Punkt 6. Kommende arrangementer
Bådoptagningerne er på plads - 7. og 28. oktober.
Arbejdsdag den 4. november. Der bliver nok at lave, så mød talstærkt op.
Generalforsamling den 7. november.
Punkt 7. B-broen
Udsat til næste møde.
Punkt 8. Eventuelt
Intet.
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