Mariager Sejlklub

Mødereferat Mariager Sejlklub
Emne:

Generalforsamling

Tid:

Tirsdag den 1. juni 2021
kl. 19:00 – 22:30

Deltagere: Bestyrelse: Henrik Nygaard, Poul Andersen, Curt Conradsen, Poul Erik
Kristoffersen Jane Wind, Ulrik Jørgensen, Kim Koldsø (Ref),
samt klubbens medlemmer
Pos. Beskrivelse
1.
Valg af dirigent
Bo Ravn blev forslået af bestyrelse og valgt af generalforsamling.
Bo bekræftede 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
Beretningen gælder 2020, men det er svært ikke at tage tingene med frem til nu,
da de hænger uhjælpeligt sammen.
•

2019 var egentligt et godt år, med flere sejlere på fjorden som
udgangspunkt for 2020, sund økonomi, mange ideer og klar til et projekt
år, ansøgningerne startede faktisk i februar

•

God start på 2020 ved isætningerne trods Corona, men vejret i 2020 gav
udfordringer, juni var fin, men sommeren var blæsende og mange lå i
vente position i flere dage, men det sendte sejlere ind til os og det kan ses
på bundlinjen

•

Corona greb mere ind i løbet af året, lukket klubhus, ingen legeredskaber
eller andre arrangementer, men I har løst det perfekt og den positive
stemning på havnen giver alle ny energi og en tro på fremtiden

•

Vi var lidt uheldige på grund af tyveri og hærværk på både og tyveri af en
enkelt båd, det har sat tanker i gang om en form for overvågning.

•

Vi har næsten løst mågeproblemerne ved at fjerne deres spisekammer og
opsætte nye værn på pæle og broer og det virker næsten

•

Vi har også fået bedre styr på vedligehold og rengøring af både, lidt sur
proces, men løst uden de store problemer og nu ser det bedre ud
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Kommunikation
•

Vi har manglet sejlermøderne med de kreative diskussioner

•

Vi har manglet de traditionelle velkomstmøder for nye medlemmer, men vi
har så forsøgt at sige velkommen ved direkte kontakt og håber at I har
oplevet det som et godt alternativ, Jane har i hvert fald meldt positivt
tilbage til bestyrelsen om sine oplevelser

•

Men nu kan vi mødes, så snart skal vi have sejlermøder, møder for nye
sejlere, kursus i sikkerhed, inspirations aftener m.m. Vi har prøvet med
nyhedsbreve og lidt mere på hjemmesiden.

•

Vi har oplevet en stigende åbenhed og at ideer, holdninger m.m. kommer
frem på en god måde, som giver en dejlig stemning på havnen, men vi
skal nok samle det op og bringe det ind i fællesskabet

Gæster
•

Corona gav også lidt ekstra omkostninger, rengøring + 60.000 kr. men vi
har fået ros fra gæsterne, så det har virket

•

2020 blev et rekordår målt på gæstesejlere ca. 1200 og Campere ca. 275,
ca. 50 % flere end året før, og det har til fulde dækket de ekstra
omkostninger

•

Husk ikke at parkere på camper pladserne ved klubhuset, vi planlægger
en revision af hele skiltningen på havnen, så det bliver nemmere at begå
sig.

•

Gæsterne er glade for at komme her, ros til havnefogeden, god service, og
gode forhold og et godt indtryk efter at vi har fået ryddet lidt bedre op, og
så hele områdets værdier både byen og naturen, det nyder vi godt af

Udvikling i medlemskredsen
•

2020 gav også en stille og fornuftig udvikling i medlemsantal og bådtyper,
det er fortsat ind i 2021 med større fart, alle pladser er lejet ud, så vi skal
vel snart have en C-bro? Eller hvad

•

Omplaceringen i havnen efter uddybningen og ændring i pladsbredderne
ser ud til at være gået godt, vi håber at alle føler sig godt tilpas på den nye
plads. Curt har i hvert fald gjort alt for at efterkomme ønskerne, men sig til
hvis der er noget

•

Gennemsnitsalderen i medlemskredsen er faldet, jeg har ikke sikre data,
men synsindtrykket siger mig at det går den rigtige vej og det er godt for
klubbens liv og fremtid
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Klubbens økonomi
•

Klubben har en fornuftig økonomi og her efter første hele år med det nye
betalingssystem, kan vi se at det har vist sin værdi både i forhold til drift, et
fornuftigt forbrug af el – 20.000 kr. og retfærdig betaling – 30.000 kr.

•

Vi har også fået en forlængelse af sponsoratet fra Sparekassen på 25.000
kr. om året de næste tre år

Socialt samvær
•

2020 blev en skuffelse set fra et festligt synspunkt, målt på antal
arrangementer

•

Lysregattaen blev bestemt en succes selv om festen havde andre rammer,
det får den måske også i 2021 ELRO vil investere 200.000 kr. i events og
det må da kunne give et og andet i samarbejde med andre

•

Vi laver nu både et Klub og Eventudvalg så der er kreative kræfter til både
de traditionelle daglige ting og de større events.

Havneprojektet
•

Havneprojektet tog form og fik et solidt finansielt fundament, men
gennemførelsen gav udfordringer, Corona, ”isvinter”, myndigheder m.m.
men vi kommer i havn nu og har faciliteter der holder de næste mange år

•

Vi er på vej med klare brugervejledninger til mastekran og miljøstation,
efter erfaringerne ved isætningen.

•

Opretning af stensætningen giver udfordringer, måske først den 5. juli. Vi
kommer til at spærre af for parkering langs stensætningen så vi ikke får
problemer med at flytte biler med gravemaskinen. De vil også rette op på
uddybningen ved B-broen hvor der mangler lidt og er flydt lidt sand tilbage

•

Når det er på plads får vi både bedre parkeringsforhold og især lidt flere
vinterpladser

•

Vi skylder en stor tak til ELRO Fonden, 300.000 kr. Velux Fonden,
100.000 kr. Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond, 100.000 kr.
Sparekassen Vendsyssels Fond, 50.000 kr. og Mariagerfjord Kommune
(100.000 kr.)(150.000 kr.) samt et fordelagtigt lån

•

Anders Lynge Haagensen havneansvarlig i kommunen, han kan sit
håndværk og er en rigtig jyde, et ord er et ord.

•

Det burde fejres/krediteres ved en indvielsesfest af fornyelserne hos os
hvor vi også kunne takke fondene, og måske sammen med den nye strand
og vandplatform, der binder hele kystlinjen sammen, lad os få nogle gode
forslag
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• Fællesskabet har vist sin værdi, vi skylder alle de særlig aktive en stor tak,
ingen nævnt, ingen glemt, men uden dem, var det ikke lykkedes! Vi laver
derfor en turoplevelse for de seniorer/medlemmer der har leveret en helt
ekstraordinær praktisk indsats udover det almindelige arbejdsbidrag. Det
har givet overvejelser om betaling for indsatsen, vort arbejdsbidrag system
passer måske ikke helt til et år som 2020/2021.
•

Vi mangler lige det sidste ved servicebroen og pensionistbroen, men vi går
vel i gang i denne uge

•

Projektets økonomi er så sund at det giver mulighed for at lave nogle af de
gode ideer der er kommet op under forløbet

•

Lille havn, trekant terrasserne hvor der kan langskibs fortøjes og
mastereolen m.m.

•

Vi har også meldt os til projekt Sikker havn for at opdatere vore
sikkerhedsfaciliteter på den rigtige måde, det er ikke gratis, men det har
gode folk, som Ole og Ulrik, styr på og vi har nu fået de nye redningsstiger
af Tryg Fonden.

Fremtiden
•

Vi har brug for at få den generelle hverdag til at fungere endnu bedre, men
jeg tror det løser sig, når vi kan mødes og taler sammen og ikke skal
kommunikere på medier og når vi får udvalgene bredt ud og aktiveret

•

Derfor vil vi gerne modernisere vor udvalgsstruktur og dele ansvar med
flere i medlemskredsen som har kompetencer på de aktuelle områder, det
gælder blandt andet havneudvalget, klubudvalget og eventudvalget.

•

Vi har nye ideer, som nævnt og de skal sættes i gang når vi har trukket
vejret og nydt sommerens sejleroplevelser, vi har økonomien til det, især
hvis vi fortsætter med at skaffe eksterne midler og det prøver vi, men
ellers er det vel heller ikke urimeligt, hvis priserne skulle stige en smule

•

Ungdomsarbejdet skal genstartes sammen med skolerne, herunder
introduktion til livet på vandet for yngre familier, derfor har vi startet projekt
Nye sejlere på vandet, hvor vi vil prøve at få kølbåde og sikkerhedsudstyr
til glæde for nye sejlere.

•

I den forbindelse skal vi have ryddet op i vore joller, 10 optimistjoller der
ikke bruges og 5 lidt større joller der heller ikke er i brug, men det kunne
de komme hvis vi fik udstyret frem, sorteret og præsenteret for de
interesserede unge, så det er en opgave for de kreative

•

Vi fik nej fra A.P.Møller, og i dag et nej fra Friluftsrådet, men vi venter
stadig på Tryg Fonden og nu prøver vi nok rederiet TORMs Fond og Louis
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Hansens Fond, vi skal senere snakke om etablering af et
samarbejdsudvalg under pkt. 6.
Omgivelserne
•

Der sker meget i vore omgivelser som også gavner os, Vandplatformen,
Sandstranden, Renovering af hele kajområdet, (flere træskibe og
krydstogter) Strategien for Mariager by og havn, der skal gøre nærområdet
mere oplevelsesrigt, samt Fjordstrategien, som skal komme med forslag til
bedre brug af fjorden og naturen, det kan uddybes i diskussionen, Poul har
deltaget i udvalgene

•

EU folkemøde den 28. august i år og igen til næste år, telte og sener på
vore arealer og derfor ingen parkering de dage, vi hjælper så godt vi kan

•

Fokus på oplevelser her hjemme i Danmark vil give både gode resultater
og nye udfordringer, men vi kan hvis vi vil, det har vi vist i 2020/2021, så
smøg ærmerne op god vind i sejlene, så er der en fremtid for Mariager
Sejlklub og det håber vi kan fejres i eftersommeren, vi har i hvert fald en
del fester til gode, hvor vi kunne mødes og fejre resultaterne sammen

3.

Udvalgenes beretning for det forløbne år til orientering

3.1.

Havneudvalget ved Poul Andersen
Havneudvalg består udover Poul af Steen og Jack.
Havneudvalget har organiseret arbejdsopgaver ved de 3 arbejdsdage, der har
været siden sidste generalforsamling.
Der har været god tilslutning til arbejdsdage og mange opgaver er blevet løst.
Havneudvalg har derudover organiseret:
Maling af klubhus, opsætning af askebægere, SAR demo, dræn ved
vinterpladser, sommer oprydning, samt fjernelse af gammelt skørt på A-bro.
Poul Andersen deltager som bestyrelsens repræsentant i Mariagerfjord strategi
udvalget og § 17-4 udvalg.

3.2.

Klubudvalget ved Jane Wind
Der har været et meget anderledes år grundet COVID-19 rigtig mange aktiviteter
måtte aflyses eller udføres i begrænset omfang
2020 isætning uden formiddags anretning, samme med standerhejsning der blev
uden fortæring.
Optagning blev med smurte håndmadder, som flittige hjælpere havde anrettet.
Eneste større arrangement var en nedtonet lysregatta, eftermiddag med SAR
opvisning, spisning i bådene. Camping pladsen havde også taget tiltag til at have
lys på camping vogne.
Der opfordres til at der laves eventudvalg for større arrangementer.

MAS_ReferatGeneralforsamling_2021-06-01b.docx

5/10

Mariager Sejlklub

Pos. Beskrivelse
3.3. Kapsejladsudvalget ved Bo Ravn
7-8 både har i gennemsnit deltaget.
Der har været 17 sejladser.
Vinder blev Bo Ravn
Starte hver onsdag kl. 18:30 med skippermøde,
Sejler hele juni, august og september.
Alle opfordres til at komme ned og være med.
3.4.

Seniorudvalget ved Johan Mathiasen
Senior udvalget har mødtes hver onsdag kl 09:00 i den forgangne sæson i
perioder hvor Corona restriktioner har tilladt det.
Der er lavet renovering af stakit og gulv på terrasse.
Derudover har senior udvalg stået for renovering af B-broen.

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.

Der er i prispolitik for 2021/2022 kun fortaget mindre ændringer.
• Lejeperiode kan kun være 3 måneder
• Ønske om ikke at gøre brug af plads skal tilkendegives til kasserer senest
31/12 året før, for at undgå betaling af pladsleje.
• graduering af indbetaling af pladsleje første år for nye medlemmer.

5.2.

Prispolitik blev godkendt af generalforsamling.

6.

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

6.1.

Projekt Nye sejlere på vandet, inklusive samarbejdsudvalg
Fremlagt af Henrik Nygaard.
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, desværre er der modtaget
afslag fra to af fondene.
Men der ansøges andre fonde og det skal undersøges om der kan
startes op i mindre målestok.
Der skal derfor etableres et samarbejdsudvalg, der får ansvar for
undervisning samt drift og vedligehold af udstyr.
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Det blev besluttet at der skal arbejdes videre med projektet og udvalg
vælges under punkt 10
6.2.

Revideret havnereglement
Havneregelment blev fremlagt af Kim Koldsø.
Det havnereglement der blev godkendt ved sidste generalforsamling 2020-02-25
har været fremsendt til Trafikstyrelsen.

6.2.1. Trafik styrelsen krævede at de generelle bestemmelser skulle stå uændret som
bilag i reglementet, og at de for Mariager sejlklub specielle regler skulle stå for sig
selv, derudover skulle helt specifikke regler flyttes til en forretningsorden for
Mariager sejlklub.
Da GEO-datastyrelsen var inde over for at definere havnens område blev det
besluttet at samle den kommunale havn og Mariager sejlklub i et fælles
reglement.
Det er dog kun muligt at have en havnemyndighed i et reglement.
6.2.2. Der er derfor indsendt et generelt havnereglement der gælder for hele Mariager
havn til godkendelse i Trafikstyrelsen (med Mariagerfjord kommune som
havnemyndighed).
6.2.3. Dertil lægges et sæt specifikke krav der kun dækker Mariager Sejlklub, i form at
en forretningsorden, denne skal godkendes af generalforsamling.
Det blev foreslået at der inkluderes en skitse over område for Mariager sejlklub
hvor forretningsorden gælder.
Reglement og forretnings orden blev godkendt på generalforsamling
6.3.

Overvågning af havneområdet
Blev fremlagt af Bente Fogh.
"Der tegner sig et billede af et stigende behov for overvågning i Mariager
Lystbådehavn. Der har et par gange været ubudne gæster og indbrud m.m.
Vi anbefaler en drøftelse og en beslutning om etablering af overvågning i
havnen."

6.3.1. Der blev fremlagt diverse argumenter fra sejlklubbens medlemmer både for og i
mod forslaget.
• Hvor omfattende skal overvågning være?
• Er det tilladt på sejlklubbens område?
• Den præventive effekt? kan det være attrap kameraer.
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• Frivillig nattevagt, man skiftes til at sove i både?
• Vil overvågning virke skæmmende for Byens beboere?
• Vil overvågningsbilleder kunne bruges til opklaring af indbrud/ hærværk?
6.3.2. Der blev fortaget afstemning
"Skal bestyrelsen undersøge overvågning af havnen og udarbejde en
beskrivelse af det samlede projektkoncept, inklusive teknik og
økonomien ved etablering og drift."
Projektet konceptet skal godkendes på en ekstraordinær
Generalforsamling.
17 stemmer for.
14 stemmer i mod.
Bestyrelsen skal arbejde videre med overvågning af havnen.
6.4.

Ny Prispolitik
Blev fremlagt af Bente Fogh.
Der blev forslået en ny prispolitik hvor klubben fik fast lejeindtægt og at man skal
betale 1000 kr. ekstra hvis man er pensionist og ikke yder arbejde for klubben og
2000 kr. for almindelig medlem og ikke yder arbejde for klubben.

6.4.1. Bestyrelse vil tage prispolitik op til revision i forhold til arbejdsindsats i klubben.
Det blev forslået at det bliver gennemgået ved et sejlemøde for ideer til mest
retfærdige fordeling.
En ny prispolitik skal vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling. hvis den
skal træde i kraft ved året 2022.
7.

Valg af bestyrelse, 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år, på valg
er
• Poul Andersen, modtager genvalg
• Curt Conradsen, modtager genvalg
Kim Koldsø, modtager ikke genvalg

7.1.

Følgende blev forslået til bestyrelsen:
• John Møller
• Poul Harboe

7.2.

Der blev foretaget skriftlig afstemning.
Stemmetæller Kasten Rytter og Johan Mathiasen.

7.3.

Valgt til bestyrelsen blev:
• Curt Conradsen
• Poul Harboe
• John Møller
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8.

8.1.
9.

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 i stedet for Poul
Erik Kristoffersen
•

Jane Wind blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

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:
Næstformand bestyrelse er formand for havneudvalg
Steen Hardy Andersen
Jan Johansen
Repræsentant valgt af seniorerne (aftales senere)
10.2. Klubudvalget
Valgt:
Jane Wind
Karin Lykke
Marianne Møller
10.3. Eventudvalg
Steen Hardy Andersen
Jan Johansen
Der opfordres til at der er flere der kan hjælpe med dette udvalg
10.4. Kapsejladsudvalget
Valgt:
Bo Ravn,
Poul Overgaard,
Aage Nielsen
10.5. Ungdomsudvalget (Nye sejlere på vandet samarbejdsudvalg)
Bestyrelsen vælger en repræsentant
Valgt på generalforsamling:
Kim Houlbeerg
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Derudover vælger de tre skoler en repræsentant.
11.
Eventuelt
11.1. Havnefogeder for sæson 2021
Det opfordres til at melde sig som havnefoged for en uge.
Kontakt Steen Hardy Andersen for at høre mere og for at tilmelde sig.
11.2. Tak til Henrik Nygaard for hans indsats i projektet med uddybning og
servicebro.
Jane Wind holdt en takketale til Henrik Nygaard for hans kæmpe arbejde og
engagement i at få projektet med uddybning, servicebro samt renovering af B-bro
til at lykkes.
Projektets succes skyldes især Henriks evne til at følge op på aftaler med
leverandører og myndigheder.
Henrik fik overrakt en gave indsamlet mellem medlemmer i sejlklubben.
11.3. Henrik Nygaard takkede de afgående bestyrelses medlemmer:
Poul Andersen
Poul Erik Kristoffersen
Kim Koldsø
Samt Bo Ravn for dirigent rollen
11.4. Referent Kim Koldsø
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