Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 1. juni 2021 kl.19.00
På Mariager Efterskole

Hermed fremsendes den endelige dagsorden til den ordinær
Generalforsamling, inklusive bilag.
Datoen kan stadig blive ændret, hvis der sker noget på
Covid-19 fronten, men det håber vi ikke!
Bestyrelsen ser frem til en bred deltagelse, da der er flere
mere strategiske ting på dagsordenen.
Vi skal bede om tilmelding da vi kun kan være 80 deltagere
når vi skal overholde afstandskravene og vi skal samtidig
gøre opmærksom på at I skal medbringe enten et
vaccinepas, der er mindst 14 dage gammelt eller et negativt
testsvar, der ikke er mere end 72 timer gammelt, samt bære
mundbind indtil vi sidder ned, for at leve op til Corona
reglerne.
Beværtningen bliver alene øl og vand af Corona årsager
Tilmeldingen skal ske senest søndag den 30. maj til
Kim Koldsø, Telefon: 20883415, Mail : mas.sek@koldsoes
Vi ser frem til en konstruktiv aften
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden

3.

udvalgenes beretning for det forløbne år til orientering
 Havneudvalget ved Poul Andersen
 Klubudvalget ved Jane Wind
 Kapsejladsudvalget ved Bo Ravn
 Seniorudvalget ved Johan Mathiasen

4.

Fremlæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse, samt budget
for det kommende år, ved kasseren, bilag vedlagt

5.

Fastlæggelse af prispolitik, kontingent samt øvrige priser til
godkendelse, ved sekretæren, bilag vedlagt

6.

Behandling af indkomne forslag, eksterne forslag skal være
bestyrelse i hænde senest 14 dage før mødet, Bilag vedlagt til de
fire punkter






Projekt Nye sejlere på vandet, inklusive samarbejdsudvalg
Vi ønsker at genstarte ungdomsarbejdet for både unge og unge
familier i samarbejde med skolerne i Mariager.
Der er allerede søgt om fondsmidler til indkøb af relevante både og
der skal derfor etableres et samarbejdsudvalg, der får ansvar for
undervisning samt drift og vedligehold af udstyr, hvis projektet
startes.
Havnereglementet, generelt/specielt for Sejlklubben
Der er indsendt et generelt havnereglement der gælder for hele
Mariager havn til godkendelse i Trafikstyrelsen.
Dertil lægges et sæt specifikke krav der kun dækker Mariager
Sejlklub, i form at en forretningsorden, der skal godkendes af
Generalforsamlingen.
Overvågning af havneområdet
Bestyrelsen har modtaget et forslag om overvågning af
havneområdet fra Bente og Mogens Fogh.
Bestyrelsen har ligeledes drøftet overvågning af havneområdet
med henblik på fremlæggelse på Generalforsamlingen, så der
lægges op til en samlet drøftelse efter en præsentation af begge
forslag.
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En beslutning om overvågning af havnen vil medføre, at der skal
udarbejdes en beskrivelse af det samlede projektkoncept, inklusive
teknik og økonomien ved etablering og drift.
Dette skal godkendes på en ekstraordinær Generalforsamling
Ny prispolitik
Bestyrelsen har modtaget et forslag om ny prispolitik fra Bente og
Mogens Fogh.
Bestyrelsen har overvejet at foreslå ændringer, der på en bedre
måde kan honorere de ydelser medlemskredsen leverer især i
forbindelse med større projekter, men har pt valgt at fastholde den
nuværende prispolitik som er fremlagt under pkt. 5.
En beslutning om ændring af prispolitikken vil kræve en samlet
beskrivelse af modellens konsekvenser for prispolitikken.
Dette skal godkendes på en ekstraordinær Generalforsamling inden
udgangen af 2021

7.

Valg af bestyrelse, 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige
år, på valg er
 Poul Andersen, modtager genvalg
 Kim Koldsø, modtager ikke genvalg
 Curt Conradsen, modtager genvalg
Poul Harbo har tilkendegivet at han gerne vil stille op til
bestyrelsen, men alle forslag er naturligvis meget velkomne.

8.

Valg af 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er
 Jane Wind, modtager genvalg
 Afløser for Ulrik Jørgensen der er trådt ind i bestyrelsen

9.

valg af 2 revisorer samt en revisor suppleant, på valg er
 Ketty Nielsen, modtager genvalg
 Steen Hardy Andersen, modtager genvalg
 Jane Wind, suppleant modtager genvalg

10.

Valg af udvalg
 Havneudvalget, Poul Andersen, Jack Boesen Steen Hardy
Andersen
Bestyrelsen ønsker en større brede i udvalget og ønsker derfor et
mindst 5 personers udvalg, mindst 1 fra bestyrelsen, 3 valgt
direkte på Generalforsamlingen og 1 valgt af Seniorerne.
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11.

Klubudvalget, Jane Wind, Karin Lykke, Pia Kristensen
Udvalget skal tage sig af de generelle sociale aktiviteter som for
eksempel, Sommerfest, Grillaftener, optagning/isætning og
standerhejsning m.m.
Der skal vælges tre personer på generalforsamlingen, udvalget
arbejder med reference til Bestyrelsen.
Eventudvalget, nyt udvalg
Udvalget skal tage sig af de større events som for eksempel Water
festival, Lysregatta m.m.
Der skal vælges tre personer på Generalforsamlingen, udvalget
arbejder med reference til Bestyrelsen
Kapsejladsudvalget, Bo Ravn, Åge Nielsen, Poul Overgaard
Der skal vælges tre personer, alle er klar til genvalg
Ungdomsudvalget, hvis det vedtages under pkt. 6
Bestyrelsen ønsker at genstarte ungdomsarbejdet i samarbejde
med skolerne i Mariager og forslår derfor at der nedsættes et 5
personers udvalg, 1 fra bestyrelsen, 1 valgt direkte på
generalforsamlingen samt 1 fra hver af skolerne i Mariager

Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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