Generalforsamling 2017 i Mariager Sejlklub
Tid:
Sted:

7. november 2017
MAS’ klublokale

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, som ikke må sidde i bestyrelsen
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Beretning fra udvalgene
4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse, 2 medlemmer + suppleant
9. Valg af revisor + én revisorsuppleant
10. Valg af udvalg
11. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent, som ikke må sidde i bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Karsten Rytter, som blev valgt med applaus. Karsten konstaterede
generalforsamlingens lovlige indvarsling med henvisning til indkaldelsen på MAS’s hjemmeside den
13. oktober 2017 og gik herefter videre med dagsordenen.
Ad2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Jens Lund fremlagde bestyrelsens beretning:
”Det skal være skidt, før det bliver godt” – eller ”Rom blev ikke bygget på én dag”. Det er vist
passende udtryk at sætte på alle de grave-projekter, som året har været præget af. Først var det
Mariagerfjord Vands nedgravning af kloak tværs gennem vores område. Det blev forsinket ad flere
omgange i forhold til hvad vi var blevet stillet i udsigt. Det påvirkede i høj grad vores
forårsklargøring og første søsætning. Og det holdt hårdt, med at få dem til at rydde op efter sig, og
stadig synes vi ikke, at de har efterladt området tilfredsstillende.
Det forsinkede også vores eget projekt med ”Grøn gård”, som vi havde regnet med, der kunne stå
færdig inden sejlsæsonen. Det blev næsten færdigt midt i sæsonen, og i lørdags blev der plantet hæk.
Nu mangler vi at få lavet solsejl til overdækning på et par af båsene, og at få gjort noget ved
legeområdet. Sidstnævnte regner vi med at indkalde interesserede til møde om i vinter.
Der hvor mastehuset står, har der været gravet et kæmpe hul – ja faktisk to gange! Vi havde ikke
tillid til, at det blev stampet ordentligt, da det blev fyldt op igen. Derfor udsatte vi vores projekt med
fliser der. Vi fik et firma til at lave en bæreprøve, som viste, at kun den øverste meter er stampet
tilfredsstillende. Mariagerfjord Vand og entreprenøren har forholdt sig til vores prøver og selv lavet
nogen. De mener, at det er lavet OK, og at vi bare skulle lave vores projekt. Til gengæld har vi fået

et skriftligt løfte om, at hvis fliserne har sat sig efter op til fem år, vil de betale for at få dem lagt om.
Nu er fliserne lagt – og så håber vi, at det er dem der får ret. Mastehuset er sat på plads igen, er
vokset lidt, og er forsynet med nyt tømmer og snart tag. En væsentlig forbedring, hvor Mariagerfjord
Vand har betalt alt tømmeret og arbejdslønnen.
Som sagt – Rom blev ikke bygget på én dag. Det er godt tre år siden, at vi havde de første møder om
fornyelsen af området omkring klubhuset. Siden da har vi præsenteret forslag, fået respons fra Jer,
rettet til, undersøgt, præsenteret igen, fået flere idéer, justeret, indhentet tilbud, søgt penge osv. - for
endelig at nå hertil. Det har til tider trukket tænder ud, men jeg synes det har været en god proces,
hvor vi har haft en god dialog om tingene. Der høres også mange positive tilkendegivelser om det
færdige resultat. Det er dejligt – det skal blive spændende at se det om et par år, når hækken er
vokset til og forhåbentlig forstærker følelsen af en ”grøn gård”.
Alt det her gravearbejde har sammen med en våd sommer forringet vores græsareal ud mod vejen –
særligt der hvor vi har markeret pladser til autocampere. Og når det i forvejen er blødt, bliver det
bestemt ikke bedre af, at autocamperne kører derind. Det er hverken tilfredsstillende for os selv eller
for camperne. Vi er meget i tvivl om, hvordan vi løser det bedst muligt og billigst muligt. Skal der
laves dræn? Skal vi udvide grusarealet – og i så fald hvor meget. Det får os også til at overveje, om
den aftale der er med kommunen og naboerne om autocampere skal laves om, så de ikke
nødvendigvis skal parkere samme sted hver gang. Så kunne vi måske også øge antallet. Vi synes den
nuværende situation er træls og vi er ikke stolte af, at vi ikke har fået det løst. Men vi synes også at
tingene skal tænkes godt igennem inden vi bare gør noget, og i år er det altså projekt Grøn Gård,
der har løbet med ressourcerne.
I foråret gik det pludselig op for folkene i teknisk forvaltning i Arden, at vi kræver penge op for
gæstesejlere i den kommunale havn. Dét vil de ikke ha’. Vi har fortalt om vores gamle aftale, hvor
såvel gæster som fastliggere så får lov til at bruge vores faciliteter. Den kender de ikke noget til, og
anfægter, at der ikke er noget på skrift. Vi tog initiativ til et møde, så vi kunne få styr på aftalerne.
Der er endnu ikke lavet nogen aftale om opkrævning af havnepenge i fremtiden – men de har lovet os
et svar inden næste sæson. I bestyrelsen har vi til gengæld besluttet, at hvis fastlæggerne i den
kommunale havn ønsker at benytte vores faciliteter i fremtiden, så må de tegne et medlemskab af
klubben for ca. 500 kr. om året.
På mødet med kommunen drøftede vi desuden, hvilke tanker og overvejelser vi hver især har om
fremtiden. De har netop startet en proces, hvor de vil arbejde med hvordan de gerne ser, at havnene
udvikler sig omkring fjorden. Det lyder sådan set meget godt – men de gjorde det samtidig klart, at
der ikke rigtig er nogle penge at bruge af. Måske vil de være med i et samarbejde om at lave en
tømningsstation for toiletter.
Mastekranens gamle spil gik pludselig i stykker, lige inden vi skulle bruge kranen i foråret. Der blev
hurtigt købt et nyt. Det er stærkt nok – men det virker lidt lille og har ikke den samme gearing som vi
er vant til. Når vi ikke bare springer ud og køber et nyt og dyrere – så er det fordi, at vi er ved at
undersøge, om vi kan få kranen godkendt, som vi bør have.
Året har budt på medlemsfremgang, så vi til tider har haft ca. fem både på lånepladser. Alle vores
faste pladser er altså udlejet, og der står sejlere klar til at få en fast plads. Det er godt for økonomien
– men det allerbedste er da, at flere kommer på vandet. For andet år i træk indbød vi nye
medlemmer til info-møde om mulighederne i klubben. Her var der et flot fremmøde på omkring 20
nye sejlervenner – dejligt.

Vi afholdt for fjerde år i træk sejlermøde sidst på vinteren, hvor vi orienterede om bestyrelsens
tanker og arbejde, og indbød til dialog om klubbens udvikling. Her var fremmødet til gengæld meget
beskedent i år.
For at få hele det her maskineri - der hedder Mariager Sejlklub – til at køre bedst muligt, er det
vigtigt, at kommunikationen er god og at vi får delt informationer med hinanden. Her er der
mulighed for forbedringer. Såvel bestyrelse som udvalg, kan blive bedre til at informere, men de
enkelte medlemmer kan også blive bedre, til at læse eller opsøge den information der – trods alt –
kommer. Dermed siger jeg, at vi alle sammen skal gøre noget, for at løfte niveauet. For bestyrelsens
del, har fx Peter fået en del hug, for ikke at være hurtig nok til at melde tilbage på beskeder, ligesom
Bo har været bagud med at renskrive referater fra møderne, så alle kunne følge med undervejs. De
har begge konkluderet, at de ikke har den tid, som arbejdet kræver, og som de gerne vil lægge i det.
De har derfor valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.
Ellers har der som vanligt været masser af forskellige aktiviteter i løbet af året. Det vil udvalgene
selv berette om. Jeg vil blot lige nævne, at nogen af vores gæster havde en fantastisk oplevelse i
Mariager. De var her nemlig én af de dage, hvor klubben holdt fælles grillaften: Havnefogeden
inviterede alle gæster med, og klubudvalget bød på gratis kaffe efter maden. Stemningen var
fantastisk – og flere gæster gav udtryk for, at de sjældent havde oplevet en så hyggelig og gæstfri
modtagelse. Så bliver man da stolt af Mariager Sejlklub og det vi kan sammen.
I den kommende tid vil det, efter den nuværende bestyrelses opfattelse, være relevant at have bl.a.
følgende emner på dagsordenen:
•
Revidering af vedtægter
•
Godkendelse af mastekran, evt. anskaffelse af en ny.
•
Forbedring af vinterpladserne/autocamperpladserne.
•
Ny aftale om autocampere.
•
Ny lejeaftale med kommunen – nuværende udløber i 2022.
•
Mulighed for toilettømning.
•
Overvejelser om ny B-bro
•
Nyt køkken i sejlerstuen og hegn om den overdækkede terrasse
Det er vigtigt at understrege, at dette blot er tanker fra den nuværende bestyrelse.
Vi har en dejlig sejlklub – det er dét, der fylder mest i mine tanker. Lad os hjælpe hinanden med, at
det også er dét, der fylder mest, når vi taler om den. Det er nemt at få øje på noget, som kan gøres
bedre – og det er fint, at vi deler dét med hinanden. Men det skal gå hånd i hånd med en påskønnelse
af alt det, der bliver gjort – og det gør det ikke altid. Men det skal det, for at skabe balance og for at
det er fair for alle de, der gør en indsats for klubben. Dét er der heldigvis mange der gør, og det vi
jeg gerne påskønne ved at sige TAK til alle, for de bidrag I hver især har givet i løbet af året. En
særlig tak til Jer, der har taget et særligt ansvar, bl.a. ved at sidde i udvalg mm. Tak!
Ingen ønskede ordet efter beretningen, som blev taget til efterretning med applaus.
Ad 3. Beretning fra udvalgene
Havneudvalget ved Jørgen Jørgensen:
Jørgen redegjorde for arbejdet med projekt Grøn Gård: Foråret var præget af kloakeringsarbejde
iværksat af Mariagerfjord Vand A/S. Arbejdet blev forsinket, så vi ikke kunne komme i gang med

vores projekt. Man havde lovet os at vi kunne komme i gang 1. april. Første søsætning blev
gennemført ved udlægning af køreplader.
Kompressorhus og affaldsdepot blev fjernet og anlægsgartneren gik i gang med lægning af fliser
omkring klubhuset midt på sommeren. Pladsen under mastehuset blev fliselagt i september og
mastehuset er nu på plads. Mangler tag, som er købt og pålægges i nærmeste fremtid.
Der opstod tvivl om hvorvidt undergrunden var tilstrækkelig komprimeret, så der kunne være risiko
for at fliserne måtte synke. Der blev efter en række møder med Mariagerfjord Vand indgået en
skriftlig aftale, ifølge hvilken Mariagerfjord Vand betalte for en eventuel omlægning af pladsen, hvis
grunden indenfor en periode af 5 år ikke kunne bære. Parterne besigtiger arealet efter 1 år og 5 år.
Bøgehækken blev plantet 4. november på den fælles arbejdsdag.
Bifald til havneudvalget.

Klubudvalget ved Marianne Møller:
Klubudvalget har stået for en række arrangementer: Klubbens sommerfest blev en succes.
Grillaftenerne var velbesøgte af såvel klubmedlemmer som gæster. Lysregattaen gennemførtes med
hjælp fra klubudvalget.
Der blev efterlyst flere hjælpere til arrangementerne.
Der er julehygge i klubhuset den 10.december.
Klapsalver til klubudvalget.

Seniorudvalget ved Johan Mathisen
Udvalget har været på udflugt til Lyshøj Mølle i december.
Man har forsøgt at gøre noget ved svalerne, som sk…. på bådene, men det har ikke hjulpet meget.
Der er opsat infotavler.
Broerne er sprøjtet mod alger.
Bænke er ordnet og der er opsat underdækning på altanen.
Udvalget har været en tur på Limfjordsmuseet i Løgstør.
Forsamlingen klappede.

Ungdomsudvalget ved Kim Koldsø
Sæsonen har været lidt tyndt besat med kun 5 ungdomssejlere i optimistjollerne. I 2016 var der 8.

Kim ønskede sig nogle 2-mandsjoller for at have et tilbud til de unge, som var vokset fra
optimistjollerne. Mente, at det kunne give ungdomsarbejdet et løft.
Næste år skal der nye folk til arbejdet i udvalget.
Applaus fra forsamlingen.

Kapsejladsudvalget ved Bo Ravn
I sæson 2017 blev der gennemførtes 17 onsdagssejladser med 2 aflyste sejladser på grund af
vindstille. Der starter 5 - 8 både, så deltagerantallet er faldet lidt.
Bo opfordrede alle til at deltage. Der er plads til alle, såvel øvede som uøvede. Det er en god
lejlighed til at lære sin båd at kende ved sejlads i alt slags vejr. Vi hjælper gerne med at komme i
gang. Henvendelse til Bo Ravn eller Aage Nielsen.
Der aftales 4 Fjordcupsejladser med de andre sejlklubber på fjorden. Her kan alle deltage.
Man klappede.

Ad 4. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
Peter Sandahl gennemgik en foreløbig årsrapport 2016/2017.
Regnskabet var i alt væsentligt færdigt, men der manglede korrekte posteringer vedr. projekt Grøn
Gård og derfor var det endnu ikke forelagt klubbens revisorer til godkendelse. Regnskabet udviser et
pænt overskud.
Peter nævnte det store tidsforbrug for kassereren. Der fremkom et forslag til bestyrelsen om at
vurdere, om ikke kassereren kunne aflastes med professionel (betalt) hjælp. Forsamlingen bifaldt
forslaget, som blev henvist til bestyrelsens vurdering.
Efter en del diskussion vedtog generalforsamlingen at henvise regnskabet til godkendelse ved en
ekstraordinær generalforsamling, som afholdes snarest.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent, depositum, engangsbeløb, leje og driftsbidrag
Med henvisning til takstbladet 2016/2017 gennemgik Jens forslag til de nye kontingenter og takster.
Bestyrelsen foreslog en stigning på 2 % for alle takster. Af ændringer følgende:
Bådpladsleje inddeles i 7 klasser, så der er en jævn og mere retfærdig stigning i taksterne.
Låneplads betales med 33 % af pladslejen pr. måned i max. 3 måneder.

Fjordklubbernes havnepenge på 30 kr. pr. overnatning bliver at betale frivilligt fremover.
(Se indkommet forslag herom under punkt 6.)
Der blev rejst et spørgsmål om medlemmers benyttelse af autocamperplads og betaling herfor. Det
blev besluttet at medlemmer uden fast bådplads kan overnatte til halv pris - 75 kr. Dette gælder såvel
på land som i vandet. Bestyrelsen blev bedt om at overveje konsekvenserne i forhold
autocamperpladserne.
Der spurgtes til en definition af familie (hvem og hvor mange, husstand, osv) i forbindelse med
familiemedlemsskab. Henvistes til bestyrelsens overvejelse.
Forsamlingen godkendte taksterne og ændringerne.
Ad 6. Behandling af indkomne forslag
Curt, havnefoged:
Gæster: 4 dage uden ændringer (150 kr./dag, 4.de dag gratis). 1.ste uge 750 kr., 2.den uge og derefter
600 kr./uge. Forslaget begrundes med enkelte gæstesejlere, som ønsker at ligge i længere tid.
Gæster fra fjordhavnene betaler hidtil 30 kr. pr. overnatning. Bør være frivilligt i lighed med de
andre havne.
Forslaget vedtaget.
John Møller: 3 forslag:
1. Rykkergebyr 250 kr. heraf 100 kr. til kassereren.
2. Joller 200 kr. for vinterplads begrundet i oprydning.
3. 500 kr. om måneden, hvis man bor i båden. Elmålertvang.
Forslagene ikke vedtaget.
Bestyrelsen:
Nye medlemmer kan få fast plads udvendigt på ydermolen. Ingen kan mod sin vilje flyttes fra
inderhavnen til plads på ydermolen. Nye medlemmer kan få plads i inderhavnen, når en passende
plads bliver ledig.
Forslaget vedtaget.
Ad 7. Valg af formand
Jens Lund blev genvalgt som formand med applaus.
Ad 8. Valg af bestyrelse, 2 medlemmer + suppleant
To bestyrelsesmedlemmer afgår, Peter Sandahl og Bo Ravn.

Bestyrelsen opstiller Poul Erik Kristoffersen og Henrik Nyborg. Fra salen opstiller Marianne Møller
og Jeannette Salling.
Efter skriftlig afstemning blandt 31 stemmeberettigede med 2 stemmer hver valgtes Poul Erik og
Henrik til bestyrelsen.
(Henrik 28, Poul Erik 17, Jeannette 11 og Marianne 6 stemmer).
Som suppleant valgtes Jane Wind.
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, Jack Boesen og Søren Poulsen blev valgt.
Klubudvalg: Pia Kristensen, Marianne Møller og Jane Wind blev valgt.
Kapsejladsudvalg: Aage Nielsen og Bo Ravn blev valgt.
Ungdomsudvalg: Poul Overgård blev valgt.
Seniorudvalg: Johan Mathisen, Karsten Rytter og Søren Poulsen blev valgt.
Der var applaus til alle de valgte.
Ad 11. Eventuelt
Der fremkom en række forslag og bemærkninger:
Mastehuset (Johan): Stag og salinger skal afmonteres. Navn sættes på masterne.
Nummerskilt monteres ved indkørslen (Nr. 11) og på klubhuset, så f.eks. nødhjælp og postvæsen kan
finde adressen (Johan).
Webmaster (Poul Erik): Hvis i vil have nyhedsbreve fra hjemmesiden, så send jeres e-mailadresse til
mig: poulerik24@gmail.com
Fortøjninger er for ringe på en del både. Der skal være ”kødben” på fortøjningerne til at absorbere
bådens bevægelser. Klubstander bør føres under bagbord saling, Dansk Sejlunions stander føres
herunder. Broflag bør nedtages efter passage af broen (opråb fra Erling).

Bad og toilet lugter fælt (Asger). Havneudvalget er klar over problemet, som er opstået efter
kloakeringsarbejdet. Der dannes vakuum, så vandlåsen en gang imellem tømmes for vand. VVS
manden ser på sagen (Jørgen).
Vaskeplads – hvor længe varer det før vi skal have en (John)? Foreslog, at man i samarbejde med de
øvrige klubber overvejede at finde et fælles sted i fjorden for bådoptagning (portalkranvogn),
vaskeplads og vinteropbevaring.

Sluttelig bad Jens Lund om ordet for at takke bestyrelsen for godt samarbejde og engagement i det
forløbne år.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsesarbejdet.
Og rettede en tak til dirigenten for veludført arbejde.

Referent: Bo Michael Ravn

15.november 2017
Referatet godkendt.
Karsten Rytter, dirigent

