Dagsorden til bestyrelsesmøde i Mariager Sejlklub
Suppleret med referat
Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00
Bestyrelsesmødet blev afholdt i klubhuset
Poul Overgaard havde meldt afbud

1. Det endelig puslespil for bestyrelse og udvalg.
Bestyrelsen: Der er allerede tre der har vist interesse for at træde ind i
bestyrelsen og der kan komme flere, ligesom der kan komme forslag på selve
generalforsamlingen, så der bør være basis for en god løsning.
Havneudvalget: også her er der flere der har vist interesse og i den
sammenhæng skal vi være opmærksom på at Havneudvalgsformanden, skal
sidde i Bestyrelsen, ligesom det er vigtig at Seniorgruppen vælger en
repræsentant til Havneudvalget, så der bliver en god forbindelse mellem
beslutningerne i udvalget og det arbejde seniorerne kan bidrage med.
Klubudvalget: det nuværende udvalg har vist interesse for at fortsætte, hvilket
er fint.
Kapsejladsudvalget: Bo Ravn har nævnt at han ønsker at udtræde, og der er
andre der har vist interesse, så der bør også her være en god løsning.
Seniorudvalget: Det er aftalt med Seniorudvalget at de selv vælger formand og
repræsentant til Havneudvalget, så det kan meddeles på Generalforsamlingen.
Ungdomsudvalget: Det ligger fortsat stille.
Alle udvalg aflægger beretning på Generalforsamlingen og det aftales med Jack
og Søren hvem der træder ind og tager opgaven for Havneudvalget.

2. Forslag til dirigent.
Punktet er åbent ved generalforsamlingen, men Bestyrelsen har et forslag klar af
hensyn til forløbet.

3. Forslag til nyt takstblad.
Der er forslag om at forenkle takstbladet således at priserne er mere ”lige” tal
ligesom der er forslag om at depositummet forenkles til at være tre gange
pladslejen, mens indskuddet fastholds ens for alle.
Joller på land blev drøftet, det kræver medlemskab at have en jolle på land og
der bør stilles faglig/tekniske krav til jolle, trailer og placering, hvis det ikke løser
problemerne bør det overvejes at lægge en pris på landpladser næste år.
Jens udarbejder et revideret forslag der drøftes og udsendes inden
generalforsamlingen.

4. Tilbagemelding/tilbud fra FLID.
FLID har sendt tilbud på bundanalyser, ca. 16.000 kr. og syn og skøn af B-broen
ca. 6.000 kr. Tilbuddene blev godkendt og arbejdet sættes i gang straks.
Kommunen kontaktes for at få en aftale om omkostningsdeling ved
bundanalyserne, der er til gavn for begge parter.

5. FLID kurser
FLID har udbudt kurser om, renovering af havne den 15. november,
begynderkursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 27. november og
Havnemesse kombineret med generelt kursus om vigtige strategiske opgaver for
bestyrelserne i forhold til fremtidens lystbådehavne, den 28. november.
Henrik deltager den 28. november og kontakter personer med interesse for
kurset om renovering af havne, der er relevant for os.

6. Fremtidig projektplan.
Der er behov for en vis strukturering af de opgaver og ideer der er for havnens
udvikling for at få en konstruktiv debat om emnet. Der er mange forudindtagne
holdninger, og vi har behov for at få dem alle med, men de skal ind i en enkel
oversigt for at få det rigtig belyst.

Der er ingen der ønsker at der blot skal ske noget nyt og stort, men der er behov
for at få sorteret i de relevante forslag for vi har konkrete udfordringer for
fremtiden.
Det ville være godt få åbnet den diskussion på generalforsamlingen under
eventuelt, fordi der sikkert kommer flere end til sejlermødet.
Henrik har lavet et udkast til en projektoversigt med 5 projekter der starter med
et meget enkelt, reparation af B-broen og udvides til et meget omfattende med
servicekaj, broudvidelse og uddybning, oplægget blev drøftet og rettes til så det
kan præsenteres på generalforsamlingen.

7. Eventuelt.
Det blev aftalt at mindes Jørgen ved Standerstrygningen lørdag den 27. oktober
kl.14.00.
Det blev aftalt at holde et opsamlingsmøde torsdag den 25. kl.19.00 for at pudse
bilagene til generalforsamlingen af, se om der er indkommet skriftlige forslag og
færdiggøre det materiale der sendes ud inden generalforsamlingen.
Det blev aftalt at medlemmerne selv betaler for maden ved julefrokosten den 17.
november. Sejlklubben giver øl, vand og snaps, mens særlige drinks er for egen
regning.
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