Nyhedsbrev 22. september 2021
Kære alle
Hermed lidt opdatering omkring aktiviteterne i Mariager Sejlklub.
Kran kurser i sikkerhed
Efter afholdelse af kurserne den 16. og 21. september, har 41
medlemmer, ca. 2/3 af alle med sejlbåde, deltaget aktivt i
sikkerhedsundervisningen og dermed kvalificeret sig til få adgang til at
betjene sejlklubbens mastekran.
Der er enkelte interesserede, der ikke har kunnet deltage på disse to
datoer, og for dem vil der snarest muligt blive afholdt kursus. Det er
fortsat vores målsætning at give alle medlemmer, der ønsker at deltage,
mulighed for det. Så hvis du ønsker at deltage på kurset, kontakt Ulrik
Jørgensen på e-mail mas.sekretaer@gmail.com.
Optagning af både den 9. og 30. oktober
Pladsen ved den nye stensætning bliver rettet bedre af inden den 1.
oktober så området bliver mere jævnt.
Vi arbejder på at sikre strøm og vand langs stensætningen, men det
hører I mere om.
Information til nye medlemmer der skal have båden på land
første gang
 Dit tildelte pladsnummer er hamret ned i jorden, og bådens midte
SKAL placeres ud for pladsnummeret.
 Der bliver opsat en tegning i skabet der viser hvor din båd får en
plads for overvintring. Tegningen bliver også lagt ud på
hjemmesiden.
 På tegningen er der to kolonner med tal
Bemærk: den højre kolonne viser landpladsnummeret for din båd
Bemærk: den venstre kolonne viser den rækkefølge vognmanden
tager bådene op.
Røde tal viser optagningen den 9. oktober
Grønne tal viser optagningen den 30. oktober

 De første både skal være klar til optagning kl 8.00 ved bolværket
hvor Svanen plejer at lægge til.
VIGTIGT: Vær opmærksom på hvilken båd der skal op før dig og
måske også på den der kommer efter dig, så vi undgår koks i
systemet
BEMÆRK:
Der må ikke parkeres på arbejdsområdet fra kl. 8.00 og indtil
vognmanden er færdig med optagningen, det gælder både biler og
trailere.
Hilsen Curt Conradsen, Jan W Christensen og Søren Poulsen
Forplejningen til begge optagninger, kommer til at ligne tiden før corona.
Klubben er vært med lidt morgenbrød, kaffe og en lille en i klubhuset på
1. sal.
Vi bliver dog nødt til at have jer ind lidt på skift, så vi kan være der, og
for at vi stadig kan passe på hinanden, henstiller vi til, at man bruger
spritdispenseren inden man går ind i klubhuset.
Standerstrygning kl 14 den 30. oktober
Også her går vi tilbage til traditionen før corona og servere kaffe og lidt
sødt til ganen, når vi har sunget standeren ned.
Projekt Nye sejlere på vandet
De tre både er nu hjemme i havnen og de forsikringsmæssige ting er på
plads, så nu kan samarbejdsudvalget sætte planerne i gang, både på det
teoretiske og det praktiske plan.
Der vil snart komme en kort samlet beskrivelse af projektindholdet, både
det praktisk/tekniske, økonomiske og uddannelsesmæssige, som
Samarbejdsudvalget vil følge.
Projekt Sikker Havn
Projektet er sat i gang, da vi havde nogle ting der skulle søges om inden
1. september. Der er derudover bestilt nogle af de supplerende
redningsting vi selv skal betale og så mangler vi lige at træffe den
endelig beslutning om levering af supplerende redningsstiger og lys
m.m., men det kommer der oplæg om på Sejlermødet.
Sejlermøde den 26. oktober
Vi har valgt at varsle et Sejlermøde nu for at få drøftet de gode ideer om
broer, båd pladser, terrasser, mastereol, overvågning af havnen,
arbejdsbidrag m.m. der blandt andet er nævnt i referaterne fra de sidste
to bestyrelsesmøder.

Nogle af tingene kræver måske en ekstraordinær generalforsamling som
i så fald skal afholdes inden jul, så der skal handles hurtigt.
Det er vigtigt at få en bred opbakning til de ting der skal sættes i gang,
ikke kun fordi det koster noget, men især fordi det kræver at
fællesskabet deltager i løsningen af opgaverne.
Fredags cafe
Fredag den 5. oktober starter vi Fredagscafeen i Sejlklubben kl 19.00
Der er ikke noget emne den første aften, for vi vil gerne lytte til hvad I
har af ideer til aftenernes indhold.
Så kom og få en kop kaffe og en kage, kom med jeres ideer til cafe
afteners indhold og hvor ofte vi skal mødes og lad os i fællesskab lave
nogle hyggelige fredage med sejlerindhold. Curt Conradsen er
”styrmand”
Arbejdsdag den 6. november
Sæt et kryds i kalenderen nu, hvis du har lyst og mulighed for at hjælpe
med at vedligeholde sejlklubbens faciliteter.
Der kommer en detaljeret beskrivelse af dagens opgaver i et Nyhedsbrev
senere, så du kan melde ind og forberede dig på de opgaver du gerne vil
deltage i.
John Møller er ”styrmand”
50 års jubilæums- og julefest den 27. november
Klubudvalget er i fuld gang med planlægningen. Invitation kommer ud
snarest muligt. Vi kan dog godt løfte sløret for, at temaet bliver jul, så
find gerne julesweateren, juleslipset, nissehuen eller en anden julet
beklædningsgenstand frem til dagen.
Samtidig mangler vi lidt underholdning. Vi har et enkelt medlem på
banen, men vi kan godt bruge lidt mere. Så gå gerne i tænkeboks
allerede nu.
Ordinær Generalforsamling den 8. februar 2022
Vi vil gerne allerede nu varsle den ordinære generalforsamling for at få
den afholdt så tidligt som muligt i forhold til eventuelle beslutninger om
aktiviteter i Sejlklubben inden næste sæson, så sæt datoen ind i
kalenderen nu!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

