Dagsorden til bestyrelsesmøde i Mariager Sejlklub
Suppleret med referat af mødet
Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00
Mødet blev afholdt i Klubhuset, alle deltog.
1. Siden sidst
• Møde med kommunen, herunder toilettømning, flydebroen og betaling fra
gæstesejlere
Vi havde et konstruktivt møde med kommunen der var interesseret i at
finde en god fælles løsning på fremtidens udfordringer.
Vi har fulgt op på de aftalte forhold og kommunen har sat ressourcer ind
på at løse deres andele.
Vi forventer derfor at få styr på spørgsmålene om toilettømning,
samarbejde om renovering/placering af flydebroen, betaling fra
fastliggere henholdsvis gæstesejlere inden 1. april.
Henrik har opgaven med opfølgning på arbejdet.
•

Udvalgsaften
Aftenen var lidt påvirket af det svage fremmøde, men der var en god
debat blandt de tilstedeværende. Der er senere fulgt op på udestående
spørgsmål og vi er dermed rimelig velforberedte til sejleraftenen og
forårets arbejdsopgaver.

•

Mastekran
Mastekranen er under godkendelse, spillene er CE-godkendte, så vi
forventer at alt er på plads inden første isætning, se endvidere under
punktet forsikring.
Vi får tilbud på ny mastekran snarest, så det kan indgå i drøftelserne om
den fremtidige organisering af havnen. Poul følger op på sagen.

2. Aftale om autocampere
• Hvordan forholder vi os fremadrettet til autocamper? Skal der laves ny
aftale – og i så fald hvordan…?
Som tidligere besluttet vil vi gerne have en buffer således at der kan
være fra 5 til 10 autocampere efter rastemodellen. De kan placeres på

begge sider af vejen hen til klubhuset, så udsynet vil ikke forringes ved
den model. Henrik tager kontakt til kommunen vedrørende spørgsmålet.
3. Vand på landpladserne
• Hvad gør vi?
Der er indgået en aftale med Mariagerfjord vand og Kommunen om at de
reetablerer de tidligere afløb ved Klubhuset og ved autocamperområdet,
vi reetablerer koblingen mellem afløbene og drænet under
græsset/standpladsen og vi planerer området og sår nyt græs.
Der er modtaget besked om at det vil blive gjort i uge 9.
4. Ungdomsafdeling
• Skal vi gøre et nyt forsøg?
Umiddelbart ser det ikke ud til at der er basis for at fortsætte
ungdomsafdelingen, deltagelsen har været faldende og det er svært at
finde de ildsjæle der kan sætte nyt liv i aktiviteten.
Efter en generel drøftelse blev det besluttet at det skal drøftes på
sejlermødet og at der skal gøres en indsats for at oplyse om værdierne
ved en ungdomsafdeling, herunder, at der skal lægges et inspirerende
opslag ind på hjemmesiden. Poul tjekker med Dansk Sejlunion og laver
et udkast til opslag på hjemmesiden.

5. Regattaudvalg
• Klubudvalget ønsker ikke at stå for regattaen. Hvem skal så?
Efter en drøftelse af forløbet i 2017, der indholdsmæssigt var fint, men
forberedelsesmæssigt var lidt knudret, blev der lavet en god aftale.
Jane er tovholder og vil sammen med Hans Jørgen stå for lysregattaen.
Jane er endvidere tovholder for grillaftnerne. Begge arangementer
kræver hjælp fra et par mere til det planlægningsmæssige og hjælp fra
nogle flere til det rent praktiske, hjælperne skal findes snarest, herunder
blandt nogle af dem der også var med sidste år.
Lysregattaen tager afsæt i sidste års form, men der var ideer til fornyelse
som tages op på næste møde.
Det blev samtidig besluttet af følge Klubudvalgets forslag om at Jule kig
ind skulle erstattes af en egentlig julefrokost. Datoen er fastlagt til lørdag
den 17. november, mere om dette senere.

6. Sejlermøde 22. januar
• Hvilke ting ønsker vi at debattere med sejlerne?
Følgende relevante emner skal drøftes, Samarbejde om flydebro, Kvalitet
af landpladser, Tømningsordning for holdingtanke, Ungdomsafdelingen,
Indvielse af Grøngård m.m. og selvfølgelig det sejlerne rejser af
relevante emner.
Poul søger at få en skitse vedrørende placering af flydebroen samt et
tilbud frem inden sejlermødet, så vi har et konkret forslag at tage afsæt
i.
•

Hvem søger for indbydelse og forplejning?
Jens laver indbydelsen, Poul Erik lægger den på hjemmesiden og Jane
søger for indkøb af lidt godt til ganen.

7. Brev til Kommunal havn
Jens havde udarbejdet forslag til et brev der beskrev fordelene ved at være
medlem i MAS og bestyrelsens beslutning om at alle der vil benytte de fordele
skal være medlem i sejlklubben. Medlemskontingentet er pt. 485.00 kr. pr år,
selv om båden er placeret i den kommunale havn. Brevet blev godkendt og
sendes ud i uge 9.
Det blev besluttet at mailen til lystsejlerne i den kommunale havn skal
indeholde en beskrivelse af de overvejelser bestyrelsen og kommunen har
drøftet om flytning af flydebroen fra den kommunale havn til sejlklubben i
forbindelse med den nødvendige reparation/udskiftning. Henrik laver udkast til
tekst.
8. Nyt forsikringstilbud
• Gennemgang af forslag til ny forsikring
Klubben har modtaget et nyt forsikringstilbud som blev gennemgået og
drøftet ud fra de foreliggende oplysninger.
Det blev besluttet at acceptere tilbuddet på forsikring af klubhuset,
jolleskuret og masteskuret samt alt relevant indbo og den lovpligtige
arbejdsskadeforsikring af medlemmer der leverer en arbejdsindsats mod
kompensation, herunder også ved brug af mastekranen.
Tilbuddet er ca. 30% billigere end den nuværende forsikring og giver en
bedre dækning.

Det skal understreges at den enkelte, der selv bruger mastekranen og de
personer der er på båden til hjælp kun er dækket af deres private
ulykkesforsikringer, mens tredje person, for eksempel et barn der løber
forbi på broen mens der sker et uheld ved mastekranen er dækket af
sejlklubbens forsikring via medlemsskabet af Dansk Sejlunion.
Der foreligger et rigtig godt tilbud på forsikring af broerne, men det blev
besluttet at afventet drøftelserne om samarbejde om flydebroen samt
eventuelle ændringer ved B-broen, før der indgås en aftale.
Der foreligger endvidere et tilbud om forsikring af el-standerne på land,
dette afventer også eventuelle ændringer som følge af ajourføring af
autocamper placeringen, før der indgås en aftale.
Endelig foreligger der også et til bud om forsikring af bestyrelsesansvar
der kan blive aktuelt, hvis bestyrelsen påtager sig et større ansvar som
følge af samarbejde med de øvrige parter på havnen, også dette afventer
de videre drøftelser.
Henrik følger op på de konkrete forhold.

9. Nye nøgler/låse, evt. også på mastekran.
Der var enighed om at vi har behov for at opdatere sikkerheden omkring
adgang til alle klubbens faciliteter, men vi skal have overblik over eventuelle
ændringer i brosamarbejdet inden vi vælger og iværksætter den endelige
model.
Det blev besluttet at der straks skal sættes ny lås med højere sikkerhed i
havnekontoret og kun være adgang for enkelte centrale personer. Dette gøres
nu og Jørgen har initiativet
Det blev ligeledes besluttet at der skal være lås på mastekranen med samme
nøgletype som til jolleskur, værksted og klubhus, så medlemmer har en enkel
og sikker adgang til de generelle faciliteter. Dette gøres nu og Jørgen har
initiativet.
Det blev endvidere besluttet at der skal være en lås på skabet i klubhuset,
ligeledes med adgang for enkelte centrale personer, som i dag, men opdateres
til samme sikkerhedsniveau som de andre låse.

10.Hjemmeside/klubprofil
• Drøftelse af de forskellige profiler vi har på fx havnelods, havneguiden og
marineguiden
Efter en kort drøftelse af forskellighederne på sejlklubbens profil på de
relevante internetsider blev det besluttet at søge dem opdateret inden
sæsonstart. Henrik tager kontakt til de relevante parter og får aftale om
opdatering.
Klubbens egen hjemmeside bør måske også være mere aktuel og
inspirerende, det tages op på næste møde, ideer er velkomne.
11.Eventuelt
Poul Erik foreslog at vi udarbejder regnskabet som et samlet regnskab for alle
klubbens aktiviteter med mulighed for at lave udtræk af projekt/aktivitets
relaterede delregnskaber, det vil give en bedre oversigt. Det var der
umiddelbart opbakning til.
Der skal skabes bedre styr på arbejdsindsatsen i forhold til pladsleje reduktion
inden vi skal sende opkrævningerne ud her i foråret og vi skal have fulgt op på
de sidste skyldnere, en del er kommet på plads.
Jens meddelte at Østjysk Bank havde bekræftet sponsor tilskuddet for 2018 på
kr. 25.000,00
Der er Fjordmøde i Hadsund den 22. marts for formænd og en ”ledsager” fra
hver havn i fjorden.

Referent. Henrik

