Dagsorden til bestyrelsesmøde i Mariager Sejlklub
Suppleret med referat, alle var mødt
Mandag den 11. juni 2018 kl. 18.00
1. Siden sidst og orientering
•

Grillaften x 2
De to første grill aftener er gået rigtig godt 40 til 50 deltagere og
havnefogederne har haft fint styr på optænding af grillen!
Det er absolut et besøg værd.

•

Vi skal have fulgt op på gæstesejlerbetaling
Mariagerfjord Kommune har meddelt at vi har ret til at opkræve for
gæstesejlere i hele Mariager havns område, dog må medlemmer af
Træskibssejlerforeningen ligge frit ved kajområdet fra Saltcentret til
Havnegrillen, ligesom Kommunen kan meddele at alle må ligge frit i hele
den kommunale del af havnen i forbindelse med særlige turistmæssige
arrangementer.
Havnefogederne får instruks og et bilag med Kommunens logo, så der
ikke skabes tvivl om ordningen.

•

Vi skal have en strategi for drøftelserne om autocampere
Da der er ved at være ryddet helt op efter Kommunens nedgravning af
kloakledningerne og den efterfølgende nødvendige reparation af
områdets dræn, er der nu basis for en drøftelse af erfaringerne med
autocamperne og især den fremtidige udformning af aktiviteterne.
Kommunen har tidligere tilkendegivet at vi selv skulle drøfte tingene med
naboerne. Vi besluttede derfor at invitere naboerne til en snak mandag
den 25. juni, Jens, Poul og Henrik deltager

•

Bo Rasmussen lægger op til et møde med havnene om fremtidig
udvikling, jeg prøver at få lidt facts som input til en snak
Der bliver nok tale om et møde med fokus på udviklingen i Mariager
Havn som en form for pilotprojekt på en fælles udvikling af
havneområdet i sammenhæng med den generelle bymæssige udvikling
og turismen, vi afventer nærmere informationer og en invitation til
mødet.
Mødet skal ind videre ses i sammenhæng med vort møde med FLID.

•

Vi skal have afsluttet brevet til alle sejlere i Mariager havn, jeg sender en
opdatering
Brevet er godkendt og lagt ud på hjemmesiden og bliver nu sendt ud til
alle sejlere ved flydebroen og kajen ved havnegrillen.

•

Program/køreplan for den 30. juni og den 8. september
Programmet for indvielsen af Grøn Opholdsgård og sommerfesten er på
plads og lagt ud på hjemmesiden. Der lægges op til en kreativ
eftermiddag og aften for både sejlere og andre med lyst til at se hvad der
sker i sejlklubben.
Programmet for Lysregattaen er ved at være på plads og drøftes på et
netværksmøde med de andre interessenter i byen. Det er lagt ind i
Kulturfjorden, så det bliver markedsført bredt. Fra vor side deltager Jane
og Hans Jørgen.
Der arbejdes med de traditionelle sponsorerne til fyrværkeriet, men nye
er også velkomne.

•

Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud, der er kun enkelte restancer, som skal
følges op, og vi har fået flere nye medlemmer ind, så der er brug for
bådpladserne på gæstesiden af A-broen.

•

Facebook koordinator (og hjemmeside…)
Hjemmesiden skal være vor fakta profil og er vel som sådan ok, men vi
skal også have en mere levende/malerisk markedsføringsside og det
kunne fint være facebooksiden.
Jens har talt med et medlem der havde ideer til en fornyelse.
Det blev aftalt at Jens og Jane tager en snak med vedkommende om
ideerne.

2. LAG-regnskab
•

Plan for afslutning af LAG-regnskabet
Vi skal have regnskabet og slutrapporten lavet færdig til aflevering i juli
for at få de 58.000 kr. ind på kontoen i dette års regnskab.
Henrik tager kontakt til Bo for at aftale et møde hvor Jørgen og Poul Erik
også kan deltage.
Mødet er aftalt til mandag den 18. juni hvor LAG-Himmerland deltager
for afklaring af eventuelle spørgsmål.

3. Møde med FLID
•

Hvilke emner vi skal drøfte med dem, fra "en knækket pæl til en ny
komplet lystbådehavn" eller et sted derimellem.
Mødet har til formål at få styr på de mange spørgsmål der rejser sig når
der skal laves om på havnens faciliteter, det gælder både praktiske,
tekniske, miljømæssige og juridiske spørgsmål, der skal håndteres
korrekt for at undgå for mange fejl og tilbageløb.
Mødet er aftalt til mandag aften den 18. juni.

4. Formand
•

Tiden er kommet, hvor vi skal overveje en ny formand.
Jens åbnede punktet med at beskrive udviklingen gennem den flerårige
periode hvor han varetaget formandsposten. Der er sket rigtig meget
positivt, men der kommer også et tidspunkt hvor det føles som om
tingene kører lidt i ring og bliver trivielle og hvor fornyelse og nyt
initiativ måske skal hentes via en ny person.
Der skal ny inspiration til, en ny profil på udvalg og frivillige aktiviteter,
et bredere fælles engagement og opbakning til tingene.
En enig bestyrelse understregede at der er sket rigtig meget positivt de
seneste år og når der kommer en tid hvor det føles som om det går lidt i
stå, er det ikke en enkelt persons ansvar men helhedens ansvar!
Alle skal bidrage med ideer og initiativ og ikke forvente at det skal
formanden eller bestyrelsen og hvis ikke de gør det, så er det ok at
brokke sig.

Der skal måske afholdes et sejlermøde i slutningen af sæsonen for at
sætte fokus på fremtiden og på fællesskabets ansvar for udviklingen, så
der udvikles et endnu større fælles engagement, for reelt er det et fåtal
der brokker sig.
Alle går i tænkeboksen og når vi mødes i august skal vi have aftalt en
plan for aktiviteter der kan styrke både kontinuiteten og fornyelsen i
Sejlklubben.

5. Eventuelt
Jane bemærkede at vi nu har fået en rigtig fin sejlerstue som gæstesejlerne må
være meget glade for, men der et problem! Den bruges uden at der ryddes
ordentligt op, vi kan ikke have beskidt service, tom emballage og madrester
stående ved dagens slutning, det må stoppe! Vi starter med at lave en tavle
med besked om ordentlig opførsel og håber så det er nok, ellers må
havnefogederne følge op. En enig bestyrelse bakkede op om Janes forslag og
var klar til at gribe ind hvis det ikke virker.
Der er rejst ønske om et spil til slæbestedet. Det er lidt akavet i forhold til de
nye fliser og græsplænen. Henrik foreslog et skjult spil der kunne vippes op til
brug og derefter lukkes igen, som en plade i græsset. Det undersøges
nærmere.
Vi har fået nyt internet med langt større hastighed, men mangler en ny router
før det virker, Poul Erik følger sagen til dørs.
Den gamle kompressor er sat til side, den er ikke noget værd, så det blev
besluttet at skrotte den.
Referent. Henrik Nygaard

