Mariager Sejlklub

Mødereferat Mariager Sejlklub
Emne:

Generalforsamling

Tid:

Tirsdag den 25. februar 2020
kl. 19:00 – 23:15

Deltagere: Bestyrelse: Henrik Nygaard, Poul Andersen, Curt Conradsen, Poul Erik
Kristoffersen Jane Wind, Kim Koldsø (Ref), samt klubbens medlemmer
Pos. Beskrivelse
1.
Valg af dirigent
Poul Overgaard blev forslået af bestyrelse og valgt af generalforsamling.
Poul beskæftigede at generalforsamling var lovligt indkaldt og var
beslutningsdygtig.
Der var 34 stemmeberettigede til stede ved generalforsamling.
2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Fremlagt af Formand Henrik Nygaard
Medlemmer
Vi er blevet en håndfuld medlemmer mere og flere har fået en større båd hvilket
nok er udtryk for udviklingen i sejklubberne i Danmark, men det giver os også
nogle udfordringer i antal pladser, størrelse og dybde som vi har arbejdet positivt
med i en arbejdsgruppe og bestyrelsen. Hvilket er blevet til projekt, forslag til
Fremtidens Lystbådehavn i Mariager.
Gæstesejlere
2019 bød vist på en rekord i gæstesejlere og det er lækkert at folk søger ind i
fjorden, til os, og kommer igen år efter år, men det har også givet os udfordringer
ikke fordi vi mangler plads, men fordi flere har givet udtryk for at sliddet kan ses,
enkelte endda at noget er i forfald, og det gælder sejlbåde, broer, klubhus og
renlighed.
Det har vi taget til os på den positive måde, fordi vi gerne vil fortsætte med at
være den mest besøgte havn i fjorden og bidrage til turismen og det kræver at vi
retter op på det vi godt kan se er imod os.
Dette har en gruppe i bestyrelsen arbejdet grundigt med hvilket er indarbejdet i
det reviderede ordensregelment.
Vi skal være Havnen som Gæstesejlere og Campere husker for positiv
modtagelse, så vi skal huske smillet og hjælpe alle gæster til at få en super
oplevelse i Mariager.
Campere
2019 var også et godt år for campere, selvom vejret gav os udfordringer på de
faste camper pladser og som følge heraf klager fra naboerne. Det har vi skrevet
med kommunen om, men der er ikke ændret noget, vi fortsætter med 5 + 2
campere i et døgn og det vil være nemmere at styre efter at vi nu har styr på
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drænene så der kan holdes på pladserne og vi kan lægge en begrænsning i antal
via betalingssystemet.
Det forudsætter naturligvis at camperne efterlever reglerne og det må vi stille
klare krav om og så vise dem hen til andre muligheder i Mariager.
Betalingssystemet
Vi kom i land med aftalen om betalingssystemet efter beslutningen på
generalforsamlingen og til en pris der kan afskrives på under 5 år.
Vi har haft nogle udfordringer på grund af fejl i materialer og montering, men det
er ikke sejlklubbens ansvar og nu ser det ud til at vi kan være helt klar inden 1.
april med den komplette løsning.
Vi beklager bøvlet, men tror på succes i fremtiden og er der spørgsmål så vil Kim
svare.
Fællesskab og festligheder
Det har været et aktivt år, mange gode grill aftener, fælles tur til vikingetræf,
sommerfest, Water Festival, Lysregatta med mere.
De aktiviteter er baggrund for fællesskabet, i klubben, med kolleger på havne og
med gæster fra nær og fjern, så derfor skal det fortsætte og kom blot med nye
ideer, vi fik en ide om fredagscafe i vintersæsonen, men det blev desværre ikke
til virkelighed, skal vi ikke prøve det næste år? Nu får vi en inspirationsaften til
ture i den Svensk skærgård, så lad os se hvordan det går.
En stor ros og tak til de mange medlemmer der har bidraget til at det har været
en succes, men også en bemærkning om at det giver os udfordringer både
økonomisk og arbejdsmæssigt og derfor vil vi lægge os i selen for at få større
indflydelse på fælles arrangementerne herunder også et større bidrag fra den
fælles økonomi til dækning af vore omkostninger.
Vi spiller en stor rolle i de fælles arrangementer og det kan være lidt svært at
skabe sammenhæng på havnen, vi ligger lidt væk, men der kan måske findes på
ideer der gør det spændende at komme frem og tilbage, en trækfærge har været
på tale, men alle ideer er velkomne.
Den 22. maj er det 50 år siden at Sejlklubben blev dannet, der har været lidt rod i
datoerne og undskyld for det. Vi vil gerne fejre det og har drøftet flere muligheder
i sammenhæng med sommerfesten, så vi ikke kommer i konflikt med fridage og
sommerferie der giver gode muligheder for sejlture, vort forslag er nu lørdag
den.13 juni.
Vi ser frem til en festlig dag med kreative indslag fra medlemmerne.
Arbejdsopgaver
Som nævnt tidligere har vi brug for at rette op på vores fysiske forhold, herunder
implementere en ny rengøringsaftale.
Det er dybt beklageligt at tre firmaer er løbet fra deres tilsagn om at reparere
vores vindues inddækninger, det skal der rettes på nu og det er Bestyrelsens
ansvar.
Herudover har vi en liste på op mod 20 arbejdsopgaver der skal løses i foråret,
både på arbejdsdagen, men også som små projekter, så der er brug for at
Havneudvalget får lavet en plan i samarbejde med de medlemmer der har tid og
kompetence på områderne, det handler om opgaver lige fra mågeværn,
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terrassebrædder til åbning af dræning, som kræver entreprenør hjælp, det håber
jeg at man er med på, så vi er klar til den kommende sæson.
HAUSU samarbejde i fjorden
Vi er vært for mødet i HAUSU på tirsdag og hovedemnet er styrkelse af
samarbejdet i fjorden og det lige fra kapsejlads til samarbejde med
myndighederne, der er ingen tvivl om at vi kun kan have fordel af et mere
intensivt samarbejde og drage nytte af hinandens erfaringer med udvikling af
både sejlklub og lystbådehavn, så det går vi aktivt ind i.
Fjordbilletten
Der blev sidste år nedsat en gruppe ved HAUSU mødet, der har set på en bedre
markedsføring af Mariager fjord, der lægges op til annoncering af en fjordbillet
hvor man køber 5 overnatninger i havne i fjorden på nettet, registrerer hvor man
lægger til og så deler vi indtægterne herefter. Vi kar fået tilskud både fra
Kommunen og Turistforeningen, så nu må vi se hvordan det går.
Curt kan svare på spørgsmål.
Vi skal også se lidt på markedsføring af os selv, vi er på vej med fornyelse af
hjemmesiden, facebooksiden og vores profil på de officielle havneguides, flere og
flere orienterer sig på nettet inden de tager på tur, Henrik Sejerslev er gået med
ind i opgaven.
Kommunalt samarbejde
Der er kommet styr på nogle af tingene i 2019 og der vil ske mere i 2020, men vi
skal stadig selv lave aftaler om fri kaj til isætning.
Vi fik lavet en klar aftale om gæstesejlere og nu renoverer Kommunen
flydebroen, træbroerne og måske også hoved kajerne. Det vil betyde at snakken
om fælles drift af hele havneområdet kommer op på bordet igen.
Vi er i en god dialog om fællesskab bag vores forslag om Fremtidens
lystbådehavn i Mariager.
Og så kom vi med i Kommunens arbejdsgruppe om strategisk udvikling af
Mariager by og havn, herunder som repræsentant for Bådelauget, Kajakklubben
og Fjordbaderne.
Arbejdet er kun lige begyndt, men Poul vil under eventuelt lige give os et kort
indblik i processen, der løber det meste af 2020 med forventning om et forslag
primo november
Afslutning
Til sidst vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen og med jer
medlemmer og især tak for de bemærkninger der gives direkte undervejs, men
samtidig vil jeg også gerne lægge op til at vi bliver endnu bedre til at
kommunikere direkte om ideer og udfordringer når noget opstår, vi kan alle lære
af hinanden og blive endnu bedre til at skabe et bæredygtigt fællesskab gennem
åbenhed!
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3.
Udvalgenes beretning for det forløbne år til orientering
3.1.

Havneudvalget ved Poul Andersen
Havneudvalget har organiseret arbejdsopgaver ved forårs og efterårs
arbejdsdage. Registrering af arbejdsopgaver har dannet grundlag for refusion for
arbejdsbidrag.
Håndtering af arbejdsopgaver vil i den kommende sæson blive ændret, så der er
en registrering af de opgaver der skal laves og hvem der er ankermand på
opgaverne.
Hvis man har forslag til arbejdsopgaver i sejlklubben kan disse sendes til Poul
der vil koordinere disse med havneudvalg.
Repræsentant fra seniorklubben vil koordinere arbejdsopgaverne i seniorklubben
i samarbejde med Poul.

3.1.1. Et medlem stillede spørgsmål til at der ikke blev udbetalt arbejdsbidrag, hvis man
kun havde mulighed for at deltage i en arbejdsdag.
Arbejdsbidrag bliver udbetalt for ca. 10 timers arbejde. hvilket svare til at man
skal deltage i begge arbejdsdage, med mindre der er lavet en anden aftale.
Hvis man ikke mener man er blevet korrekt registreret kan man tage kontakt til
Poul Andersen.
3.2.

Klubudvalget ved Jane Wind
Der har været rigtig mange aktiviteter i året:
• Tur til Boatshow i Fredericia
• Isætning og optagning af både
• Sommerfest og grillaften
• Water festival koordineret med Mariager by, del af ELRO dage.
• Lysregatta
Aktiviteter kommende sæson
• 20. marts Jens Lund Sejlads i den svenske skærgård
• 13. juni sommerfest jubilæumsfest
• 31. maj Water festival
• 12. september lysregatta

3.3.

Kapsejladsudvalget ved Bo Ravn
13 både har deltaget.
Der har været 17 sejladser.
Vinder blev Aage Nielsen
4 sejladser som en del af fjordcup sammen med Hobro og Hadsund.
Mulighed for at deltage i DS kursus om regelsæt, kontakt Bo for info.

3.4.

Seniorudvalget ved Johan Mathiasen
Senior udvalget har mødtes hver onsdag i den forgangne sæson.
Der er lavet renovering på terrasse og gelænder på trapper, smat diverse
udbedringer på broerne.
Kommunikationen mellem havneudvalg og seniorrepræsentant har ikke været
optimalt i forbindelse med registrering af udført arbejde. Kim Bennicke ønsker
derfor ikke at forsætte som senior repræsentant i havneudvalget.
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4.

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget
for det kommende år.
Regnskabet blev fremlagt af Poul Erik Kristoffersen
Regnskabet blev godkendt af generalforsamling.

5.

Fastlæggelse af prispolitik, kontingent samt øvrige priser til godkendelse
Prispolitik blev gennemgået af Kim Koldsø

5.1.

Ved de nye takster for gæstesejlere og Campere vil der være en fast afgift for
strøm per dag på 25 kr. Især Campere kan i ydersæsoner gøre brug af både
gulvarme og el opvarmning.
Vi vil kikke på statistik efter 2020 sæson og se om taksterne skal justeres.

5.2.

Der blev stillet forsalg om at fastliggere også skal betale for brus.
Vi vil kikke på statistik efter 2020 sæson og se om det bør ændres i næste års
prispolitik.

5.3.

Der blev stille spørgsmål til prisen for at bo fast i båd.
Afsnittet med priser for at bo i båden, gælder kun hvis forslaget om at bo i båden
vedtages under pkt. 6.3.

5.4.

Prispolitik blev godkendt af generalforsamling, uden afsnit med at bo fast i båden,
dette medtages under behandling af pkt.6.3

5.5.

Der ønskes en fremlæggelse af statistik for betalingsanlæg ved næste GF.

6.

Behandling af indkomne forslag, eksterne forslag skal være bestyrelse i
hænde senest 14 dage før mødet.

6.1.

Rammeplan for projekt 2020/2021 inkl. budget
Projektet blev præsenteret af Henrik Nygaard
Projektet og Budget blev godkendt af generalforsamling.
Og arbejdsgruppe og bestyrelse vil arbejde videre med projektet.

6.2.

Revideret havnereglement
Havneregelment blev fremlagt af Jane Wind.
Tekst skrevet med sort er gældende standard krav.
rød tekst er tilføjelser for Mariager sejlklub.

6.2.1. Det nye havneregelment indeholder regelsæt som arbejdsgruppen i bestyrelse
har udarbejdet. Regelsættet tager højde for et ønske om at der er mere ordnede
forhold omkring sejlerstue, udeområder og bådene.
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6.2.2. Havnereglementet blev godkendt af generalforsamling, og indsendes til
godkendelse i Trafikstyrelse.
6.3.

Fast ophold i båden i vintersæsonen, herunder prissætning
Blev fremlagt af Poul Andersen
Der var bekymringer for belastningen på sejlerstuen og sejlklubben hvis det bliver
tilladt at bo fast i både.

6.3.1. Regelsæt blev vedtaget af generalforsamling.
14 stemmer for.
12 stemmer i mod.
6.3.2. Grundet den tætte afstemning vil bestyrelse overveje ansøgninger om at bo i
både meget nøje i forhold til belastningen i klubben.
6.4.

Forslag fra John Møller
John Møller gennemgik de fremsatte punkter, som for hovedparten er indføjet i
det nye havnereglement.
Der blev ikke foretaget afstemning om de fremlagte punkter.

7.

Valg af bestyrelse, 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år, på valg
er
• Henrik Nygaard (Modtager genvalg)
• Poul Erik Kristoffersen (Modtager genvalg)
•
John Møller stillede op til bestyrelse med ønske om at blive formand for
havneudvalget.

7.1.
7.2.

Der blev foretaget skriftlig afstemning.
Stemmetæller Bo Ravn og Johan Mathiasen.
Valgt til bestyrelse blev:
• Henrik Nygaard
• Poul Erik Kristoffersen

8.
8.1.

Valg af 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er
• Jane Wind (Modtager genvalg)
Bestyrelsen forslog at man har to suppleanter
og Ulrik Jørgensen blev foreslået som 2 suppleant.
Valgt:
• Jane Wind
• Ulrik Jørgensen
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9.
Valg af 2 revisorer samt en revisor suppleant, på valg er
• Ketty Nielsen
• Steen Hardy Andersen
• Jane Wind, suppleant
Der var genvalg til revisorer og revisor suppleant.
10.

Valg af udvalg

10.1. Havneudvalget,
Valgt:
Jack Boesen
Steen Andersen
Repræsentant valgt af seniorerne (aftales senere)
10.2. Klubudvalget
Valgt:
Jane Wind
Pia Kristensen
Karin Lykke
10.3. Kapsejladsudvalget
Valgt:
Bo Ravn,
Poul Overgaard,
Aage Nielsen
10.4. Seniorudvalget
Valgt:
Johan Mathiasen
Karsten Rytter
11.

Eventuelt

11.1. Sejlklubbens rolle i strategiarbejdet for Mariager
Poul Andersen gennemgik hvilke tanker der arbejdes med i gruppen.
Poul deltager i arbejdet på vegne af sejlklubben, Mariager bådelaug,
Kajakklubben og Fjordbaderne.
Henrik Nygaard takkede Poul Overgaard for ledelsen af Generalforsamlingen,
ligesom der blev sagt tak for en konstruktiv debat.
Referent Kim Koldsø
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