Mariager Sejlklub

Mødereferat Mariager Sejlklub
Emne:

Bestyrelsesmøde

Tid:

Tirsdag den 15 September 2020
kl. 19:00 – 21:30
Mariager sejlklub

Deltagere:

Henrik Nygaard, Curt Conradsen, Poul Andersen, Jane Wind, Ulrik
Jørgensen, Kim Koldsø (Ref)
Forhindret: Poul Erik Kristoffersen
Pos.

Beskrivelse

1.

Stikord til siden sidst/eventuelt

2.

Opfølgning på Sejlermødet

2.1.

Udviklingsprojektet

2.1.1.

Mastekranens funktionalitet, Henrik
Udlæg 6,5 ved 11 meter
Udlæg 7,5 ved 13,5 meter
Bekræftet at den kan gå hele vejen rundt. og har den
funktionalitet som vi ønsker med projekts placering af bro og
kran.

Aktion

Henrik
Ulrik

Morten fra DKCranes kommer tirsdag den 22. for at tjekke at det
tilbudte er korrekt og om funktionen af kranen vil være korrekt.
Henrik og Ulrik deltager fra bestyrelse.
2.1.2.

Uddybningsfirmaet kommer også tirsdag den 22
for at tjekke tilbud er korrekt.
Henrik og Ulrik deltager fra bestyrelse.

Henrik
Ulrik

2.1.3.

Dimension på vinkel ved servicebroen
Henrik og Ulrik gennemgår demissioner for den skrå vinkel
mellem den nye servicebro kajkanten.
Nuværende dimension.
6,5 meter 6,5 meter
Vender det med kranfirma

Henrik
Ulrik

2.1.4.

Mobil mastereol ved bøgehæk til 20 m master.
Forslag fra Ulrik efter sejlermøde
Løsepæle med en dug.
Måske til 6 lange master.
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Skal kun være opstillet fra 1 Oktober til 1 Maj.
Det undersøges nærmere om der findes løsninger eller vi selv
kan lave det i sejlklub
2.1.5.

Pladser til små både i hjørnerne ved A-broen, Curts ide
Curt laver forslag hvordan de kan etableres.

Curt
Arne

2.1.6.

Mulighed for platforme ved hjørnerne ved A Broer til
Bordbænkesæt.
Alternativ på ydersiden af T ved A bro, da der ikke kan ligge
både der.

Curt

2.1.7.

Opretning af kysten.
Godkendt af kystdirektoratet
Aftales med Mariagerfjord kommune.

Henrik

Vinteropbevaring planlægges så sediment kan flyttes til
opretning af kysten fra B-bro over mod sandstrand.
Planlægning
2.2.

Kravlegårdsprojektet

2.2.1.

Stemningen for at starte et kravlegårdsprojekt var positiv ved
sejlermødet.
Muligheder der blev gennemgået:
Ungdomssejlads
Familiesejlads
Sejlerskole
Muligheder for fondsmidler.
Mulighed for at købe både.

2.2.2.

Kravlegårdsudvalg:
Klaus Rasmussen,
Ulrik Jørgensen,
Peter Senholt,
Kim Koldsø,
Esben Wammen,

Mariager Sejlklub, Mariager efterskole
Mariager Sejlklub
Mariager Sejlklub, Mariager højskole
Mariager Sejlklub
Mariager Skole

Klaus Rasmussen er tovholder for udvalg.
2.2.3.

Udvalget vil lave en strategi ud fra indtryk fra sejlermødet.
og etablere en plan for det videre arbejde.
De vil inddrage interesserede medlemmer i det praktiske
arbejde.
Steen Andersen tilkendegav at han gerne vil hjælpe.
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Medlemmer der er interesseret kan kontakte udvalget.
Eller kontakte ved sejlemøde tiltænkt i midt november.
2.2.4.

Teoriundervisning og sejllads i egne både i efterår / forår

Udvalg

2.2.5.

Oplæg til indkøb af både/salg af unødvendige både i jolleskuret

Udvalg

2.3.

Fugle på broerne

2.3.1.

Opsætning af mågeværn/ny tråd er indkøbt, nu og på arbejdsdag
Fælgende medlemmer har tilkendegivet at det vil opsætte
mågeværn:
Poul og Margit
Mogens og Bente

2.3.2.

Værn på pæle, Curt har en endnu bedre ide.
Nyt forsøg med M og A i stedet for to styk A
Skal være ens for hele havnen.

Curt

2.3.3.

Svalenet, Søren/arbejdsdag.
etableres når både er taget op, mulig anden løsning hvor net
hænger under bro og ikke går ned i vandet.

Henrik

2.3.4.

Fjernelse af muslinger, nu og på arbejdsdag,
begynder nu der startes ved agter pælene, Mogens er igang.

2.3.5.

Jack fjern rådnet skørt ved A-Bro

2.4.

Uddybning ved jolleslæbestedet

2.4.1.

Undersøges med Erling og gennemgås med uddybningsfirma.

3.

Opfølgning på Lysregatta

3.1.

Lysregatta var en succes.
Tak til alle både der var ude at sejle og havde pyntet op
20 både ude at sejle

Henrik
Ulrik

Der skal prøves at etableres fællesspisning for medlemmer til
næste regatta
3.2.

Næste års leder af lysregatta
Vi laver et sejlermøde midt november for at etablere en
arbejdsgruppe for lysregatta

3.3.

Jane ønsker en ny til jobbet som tovholder.
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Stor tak til den nuværende lysregatta gruppe for det flotte
arbejde.
4.

Planlægning af optagning og vinterpladser

4.1.

Bådene skal placeres så vi kan arbejde med sedimenterne til
kyst opretningen og komme til med den nye mastekran,
Henrik/Søren Poulsen

Henrik

Planlægges efter tirsdag 22.
4.2.

Forplejning
Stående buffet, med færdig smurt mad Kaffe øl vand
Besluttes i forhold til Corona.

Jane

5.

Planlægning af arbejdsdagen

5.1.

Emner til arbejdsdagen så Poul/Havneudvalget kan lave en klar
beskrivelse for aktiviteterne

Poul

5.2.

Renovering af terrassen er løst. (tages op med havneudvalg.)

Henrik

6.

Oplæg til Mariager strategimødet

6.1.

Emner som Poul skal have med til mødet som ”sikrer” vores
ønsker til udviklingen.

6.2.

Der opfordres til at komme med input til Poul Andersen
mas2formand@gmail.com

7.

Siden sidst/eventuelt herunder næste møde

7.1.

Miljøgodkendelsen.
Møde med kommune og vi arbejder videre med den gamle plan
skal måske tilrettes hvis der kommer tiltag fra kommunen

Henrik

7.2.

Havnereglementet
Udestående tilretning af regelment færdigt 30 september

Kim

7.3.

HAUSU møde om gæstesejlerbetaling i de Kommunale havne og
MariagerFjord Billettens fremtid
2 oktober kl. 15:00 angående havneopkrævning.

7.4.

Nyt om udviklingsprojektet, hvis der er noget

7.5.

Renovering af tag start 2020-09-21
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Vebbestrup Tømrer og Snedker, Grønhøj tagpap
Starter mandag med renovering af tag
Curt skaffer container

Curt

7.6.

Rengøring hver dag, vi forsætter september ud og vurdere
derefter om det skal ændres.

Curt

7.7.

Aftale med bådejere med ikke vedligeholdte både.
Bådejere med udstående kontaktes for møde.

Curt
Henrik
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