Dagsorden til bestyrelsesmøde i Mariager Sejlklub
Suppleret med referat af mødet
Torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00
1. Valg af referent
Henrik Nygaard blev valgt som referent.
2. Siden sidst
•

Arbejdsdagen
Det var en god dag og der var en positiv stemning. Der blev
plantet hæk, skiftet planker i broerne og foretaget de fleste af de
almindelige vinterforberedelser. Der mangler enkelte ting der løses
når kompressoren installeres lørdag den 11. Der mangler
endvidere hegn omkring skraldespande m.m. Jørgen følger op og
Seniorerne hjælper med det praktiske.

•

Generalforsamlingen
Der var et godt fremmøde og en livlig debat præget af en åben
holdning til tingene. Regnskabet færdiggøres og revideres snarest
mulig, så der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling inden
jul! Spørgsmålene om el- og fortøjningsregler, der blev debatteret
er klart beskrevet i velkomstfolderen, dette bør indarbejdes i
Havnereglementet. Henrik udarbejder et udkast til næste
bestyrelsesmøde.

•

Møde med Brian om Grøn gård
Jens og Jørgen har haft møde med Enslev Anlægsservice og aftalt
færdiggørelse, rettelse af fejl og endelig pris. Prisen er højere end
det oprindelige tilbud grundet ændringer undervejs i projektet.

3. Årets opgaver
•

Hvilke opgaver vil vi prioritere i det kommende år.
Følgende opgaver blev nævnt og vil blive prioriteret på det
kommende bestyrelsesmøde, med henblik på en realistisk
arbejdsplan:
Færdiggørelse af Grøn gård, herunder sejldug over bænksættene
og ved gæstekøkkenet, selve gæstekøkkenet, legeplads m.m.
Indvielse af Grøn gård, fest/event m.m.
Modtagelse af nye sejlere, støtte og involvering.
Ungdomsprojekt, kan der genskabes ”liv” på området.
Fælles oplevelser, ture, foredrag og arrangementer.
Styrke fællesskabet ved bedre synlighed, blandt andet gennem
hjemmesiden.
Miljømodel, tømningsordning, affaldssortering m.m.
Opdatering af forsikringsaftalen.
Vinteropbevaring af både, pladser og udstyr.
Strategiplan, herunder lejeaftale med kommunen, yderligere
pladser til både og autocampere, betalingsmodel for gæstesejlere
og andre sejlere i havnen, B-broen m.m.

•

Hvad har vi hver især af ”kæpheste”, ting vi gerne vil præge
Vi skal styrke sejlklubbens fællesskab lytte til ideer og kritik,
udfordre til dialog og skabe løsninger.
Diskussionen viste endvidere at der var bred enighed om at vi skal
synliggøre sejlklubbens værdier udadtil, være en del af Mariager by
og dermed et aktiv i udviklingen.

4. Bestyrelsens konstituering
•

Hvem skal have hvilke poster
Formand
Næstformand
Kasserer
Havnemester
Sekretær

Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Poul Erik Kristoffersen
Poul Overgård
Henrik Nygaard

Suppleant

Jane Wind

Jane inviteres til og deltager i bestyrelsesmøderne.
•

Hvilke ansvarsområder har den enkelte
Alle ansvarsområder blev gennemgået og fordelt. Fordelingen
fremgår af sejlklubbens hjemmeside. Jens reviderer oversigten

5. Kommende arrangementer/kalender
•

Ekstraordinær generalforsamling
Der stiles efter at afholde den ekstraordinære generalforsamling
tirsdag den 19. december 2017 kl. 19.00

•

Udvalgsaften
Der afholdes en udvalgsaften sidst i februar for at sikre en
tværgående inspiration og planlægning af hvad der skal ske i den
kommende tid, blandt andet med baggrund i input fra Sejlermødet,
hvorefter der kan udarbejdes en færdig arbejds- og kalenderplan.

•

Sejlermøde
Der afholdes et sejlermøde sidst i januar for at indsamle generelle
ideer til aktiviteter i 2018 blandt andet som input til
Udvalgsaftenen.

•

Møde om legeplads
Jens, Peter Bech Sandahl og Jan Hvarre holder møde om indretning
og opbygning af legepladsen. Alle ideer er velkomne og skal
meddeles Jens snarest mulig. Seniorgruppen hjælper til med det
praktiske.

•

Søsætning og optagning
Søsætning planlægges til 14. og 28. april 2018
Optagning planlægges til 6. og 27. oktober 2018

•

Kalender i øvrigt…
Kalenderen vil blive opdateret løbende, senest i forlængelse af
bestyrelsesmødet primo januar.

6. Mastekran
•

Hvad gør vi?
Vi drøftede de foreliggende tilbud om reparation og godkendelse af
mastekranen samt ideer til fremtidige løsninger, hvor der kan
tages mere hensyn til ny teknologi og placering.
Poul Følger på de foreliggende tilbud og ser på mulighederne for
nye løsninger, herunder pris.

7. Hvad nu…
•

Hvordan og hvem arbejder videre med hvad lige nu…
Det konkrete fremgår af de enkelte punkter. Det blev herudover
aftalt at informere hinanden hurtigst mulig, således at de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer og suppleanten kan bidrage bedst mulig til
opgaveløsningen, der aftales nærmere på bestyrelsesmødet primo
januar.

8. Eventuelt
Der var ingen input. Mødet sluttede 21.30

