Dagsorden til bestyrelsesmøde i Mariager Sejlklub
Suppleret med referat
Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00
Mødet blev afholdt i klubhuset, Jane Wind havde meldt afbud
1. Siden sidst
• Legepladsmøde
Det havde været et godt og kreativt møde, holdningen var at der
skulle skabes et maritimt legeområde, de gode ideer ville blive
undersøgt nærmere til næste møde torsdag den 11. januar,
hvorefter der vil blive udarbejdet et konkret oplæg.
•

Jule-kig-ind
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, et fint arrangement og et
fyldigt juletraktement, der kunne godt have været flere, det bør
måske markedsføres lidt mere, det er for alle og en god uformel
mulighed for en god snak om alt i relation til sejlklubben.

•

Ekstraordinær generalforsamlingen
Den forløb fint, regnskabet var ok og der er fulgt op på de ting som
blev drøftet, med en positiv konsekvens for både økonomien og
klubben.

•

Overblik over udlejning af pladser
Der er pt. to ledige pladser, men også henvendelser om pladser og
indmeldelser i klubben, så det forventes at alle pladser vil være i
brug ved sæsonstart samtidig med at der også vil være både på
lejeaftale på ydersiden af A-broen. Alt i alt en positiv situation.

•

Status økonomi/ny kasserer
Overførsel af regnskab og aftaler med banken er ved at være på
plads, så dagligdagen fungerer. Der er skabt overblik over de
forskellige aktiviteter og vil blive fulgt op på tilbagebetaling af
depositum samt de enkelte restancer der fortsat eksisterer. Der er

indledt drøftelser om forlængelse af sponsoraftaler og forarbejdet
til årets opkrævning af pladsleje og kontingenter er påbegyndt.
•

Nyt om affaldssortering
Efter en drøftelse med Mariager Fjord Kommune er det besluttet at
forsætte den nuværende ordning med Hadsund Renovation og
dermed beholde de tre affalds containere og glas containeren,
dermed kan den planlagte kamuflering af containerne i form af et
træhegn på flisepladsen ved masteskuret effektueres.

2. Aftale om autocampere
• Hvordan forholder vi os fremadrettet til autocamper? Skal der laves
ny aftale – og i så fald hvordan…?
Forløbet omkring autocampere i 2017 har været helt ok, på trods
af enkelte indvendinger fra naboer, der er nødt til at være en vis
fleksibilitet på området.
Bestyrelsen vil drøfte rammerne for området med Mariager
politikerne. Kommunen og klubben vil gerne have at der er gode
muligheder for turismen i området og derfor er det relevant at
drøfte en model med 5 til10 campere af gangen på det nordre
areal omkring indkørslen til klubområdet. Det er fortsat efter ”raste
modellen” altså kun en overnatning pr. ophold.
3. Aftaler med kommunen
• Hvilke aftaler er det vi gerne vil have med kommunen mht.
o Ny flydebro
Overvejelser om renovering/fornyelse af den kommunale
flydebro bør måske ses i en større sammenhæng omkring
udviklingen i havneområdet og derfor drøftes med Mariager
politikerne i Byrådet inder der sker for meget på området.
o Tømning af Holding tanke
Etablering af tømningsordning for Holding tanke er
påtrængende og bør derfor snarest drøftes med Kommunen,
da der er offentlige forpligtelser på området. Punktet bør
med på et møde med Mariager politikerne
o Opkrævning i den kommunale havn
Historisk set har der været en aftale mellem Mariager
kommune og sejlklubben om opkrævning over for

gæstesejlere i rigtig mange år, det blev der fra kommunens
side grebet ind over for i sommeren 2017, hvorfor det blev
drøftet på et møde i august måned, uden en endelig
afklaring.
Beløbet er opkrævet fordi gæstesejlere uanset hvor de ligger
i havneområdet har fri adgang til alle sejlklubbens faciliteter.
Punktet bør drøftes snarest med Mariager politikerne, så det
er på plads i god tid før sæsonen.
o Fastliggere i den kommunale havn
Det er tidligere besluttet at fastliggere i Mariager havn uden
for klubområdet skal betale medlemskontingent for at kunne
benytte sejlklubbens faciliteter, det fastholdes og der skal
snarest sendes brev ud om ændringen. Det tages med til
orientering ved mødet med Mariager politikerne
o Ny lejeaftale
Den nuværende lejeaftale med kommunen udløber ultimo
2022. Selv om der er næsten 5 år tilbage, ønsker bestyrelsen
at tage sagen op nu af hensyn til de mange overvejelser om
den fremtidige udvikling på havne/klub området, renovering
af flydebro, B-bro, ny mastekran, holdingtank,
havneuddybning, slæbested, m.m.
Punktet tages med på det ønskede møde med Mariager
politikerne.

Konklusion: Som ovenstående punkter viser, er der behov
for en snarlig uformel drøftelse med Mariager politikerne og
med klubbens medlemmer.
Dette undersøges og planlægges snarest.

4. Mastekran
• Hvad gør vi?
Vi har fået et tilbud på godkendelse af mastekranen og er ved at få
udarbejdet et tilbud på en ny mastekran, som skal ses i
sammenhæng med andre muligheder for udvidelse af
pladsområdet. En ny kran vil tidligst kunne være på plads til
optagning 2018 og måske mere realistisk til søsætning i 2019, hvis
det skal ses i sammenhæng med fremtidige udviklingsplaner.

Godkendelsen af den nuværende mastekran skal ses i
sammenhæng med kravene til en dækkende ansvarsforsikring.
Dette undersøges omgående, hvorefter der kan træffes beslutning
om det videre forløb, dette afklares endeligt den 24. januar.
5. Sejlermøde 22. januar
• Hvilke ting ønsker vi at debattere med sejlerne?
Sejlermødet blev flyttet til mandag den 5. marts hvorfor punktet
drøftes på næste bestyrelsesmøde.

6. Udvalgsaften
• Kan vi flytte den til 29. Januar eller 19. Februar?
Udvalgsaftenen blev flyttet til mandag den 22. januar.
•

Indhold
Vi bør drøfte hvilke ideer udvalgene har til den kommende sæson
og hvordan vi bliver bedre til at markedsføre dem. Vi bør endvidere
drøfte hvilke konkrete aktiviteter det indebærer, samt de
eventuelle budgetmæssige konsekvenser.

7. Eventuelt
Det blev bemærket at det nye tag på masteskuret er lagt op og ser rigtig
godt ud. En fornyelse af taget på jolleskuret bør overvejes og tages
derfor med på næste møde i bestyrelsen.
Et forslag til forenkling og tydeliggørelse af reglerne på havneområdet er
under udarbejdelse og tages med på næste møde i bestyrelsen.
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