Indkaldelse til Sejlermøde
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00 på
Mariager Høj- og Efterskole
Vi ønsker tilmelding senest søndag den 24. oktober til Ulrik
Jørgensen på mas.sekretaer@gmail.com eller 50660052. Vi
udsender infomateriale med tekniske og økonomiske oplysninger
til alle ca. en uge før mødet.
Dagsorden/Henrik Nygaard
Igangværende projekter
• Sikker Havn/Ole Nielsen
Projektet indebærer en systematisk opgradering af sikkerheden i
havnen med redningsstiger, lys på redningsstederne,
redningskranse, brandslukkere, hjertestarter m.m. så vi får status
af Sikker Havn.
• Stige kontra personløft/Ulrik Jørgensen
Der er flere muligheder, som i forlængelse af sikkerheds kurserne
skal undersøges og fremlægges til drøftelse med henblik på en klar
beslutning om hvad vi gør.
• Nye sejlere på vandet/Klaus Rasmussen
Der næsten styr på projektet, bådene er hjemme, der er
sikkerhedsudstyr på vej og der bliver startet et duelighedskursus i
vinter.
Der ligger endvidere en aktivitetsplan for næste sæson og en
økonomisk rammeaftale for de kommende tre år, som vi vil
orientere om.
Prioritering af projektideer
• Strøm og vand ved stensætningen/John Møller
Der arbejdes på en midlertidig løsning med 8 udtag og vand, men
der ses også på en mere permanent løsning med 3 – 4 standere.
• Træterrasse ved A-broen/Curt Conradsen
Der er tale om en sænket trekant på ydersiden af A-broen hvor den
knækker mod syd og nord, et hyggeligt sted med mulighed for
langskibsfortøjning.

• Lillehavn ved A-broen/Curt Conradsen
Der er tale om en sænket smal bro på indersiden af A-broen der
giver mulighed for fortøjning af 6 mindre motorbåde.
• Mastereol ved stensætningen eller på terrassen/Ulrik
Jørgensen
Der skal laves en mastereol til minimum 12 lange master, enten
langs stensætningen fra servicebroen og ind til jolleskuret i
kombination med en træbro ud over stensætningen så der kan
lægges master på reolen fra begge sider eller lidt enklere midt på
terrassen ud mod havnen mellem A og B-broen, begge løsninger
med sejloverbygning og som en mobil løsning, der sættes op ved
optagning og tages ned ved isætning, så de ikke er til gene i sejler
sæsonen.
• Flydebroer og jollepladser/John Møller
Der er tale om et forslag om smalle flydebroer ved stensætningen
fra Servicebroen ind mod jolleskuret og ved den inderste del af Bbroen, hvor der kan fortøjes små motor og sejl joller
Opsamling på Generalforsamlingen
• Overvågning af havneområdet/Poul Andersen
Der er tale om et system til overvågning af hele havneområdet
eller individuel overvågning af bådene, både på vand og på land,
som nævnt på Generalforsamlingen.
• Arbejdsbidrag/Poul Harbo
Der er tale om to muligheder, et fast bidrag i pladsleje med fradrag
for arbejdsindsats, som nu eller et fast bidrag med tillæg for frihed
for arbejdsindsats, begge modeller skal styres i forhold til behov for
frivilligt arbejde og prisfastsættes ud fra klubbens behov for
indtægter fra pladslejen.
Det blev foreslået på Generalforsamlingen og en ændring med
effekt i 2022 kræver en Ekstraordinær Generalforsamling inden jul,
ellers skal det udsættes et år.
Visioner
• Fremtids løsninger/Henrik Nygaard/Ulrik Jørgensen m. fl.
Vi har tidligere fremlagt tanker om fremtiden i forhold til flere nye
medlemmer og nye miljøkrav og det er forstærket det seneste år,
så der skal måske ses på en ny klubstrategi, den gamle udløb i
2018.
Eventuelt
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

