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Referat fra møde i klubhuset: 17-05-17 kl. 18:30 

Til stede:    Martin, Rene’, Mikael, Birger, Tom og Leif 
Fraværende:    Casper 

Næste møde:    21-06-17 kl. 17:00 (på Siesta) 

 

 

I. Nye og udmeldte medlemmer 

 
Nye medlemmer: 

 

186 Claus M. Madsen 

187 Clay Kinder 
 

Slettet medlem: 

------------------ 

 

II. Pladsen rundt 
 

Hjørnet ved indkørslen er ryddet op. Diverse skrammel, der flød på pladsen, er smidt ud. 

Der skal lægges nye fliser ved grillhytten. Fliserne ved spilhytten skal rettes op. 

Spildolietanken skal pejles, og det samme skal tanken med marinediesel. 
Et par medlemmer har nævnt, at der er problemer med, at friktionsbremsen på mastekranen 

ikke virker efter hensigten, og den skal derfor checkes hurtigst muligt.    

  

III. Kommende arrangementer 
 

Ø-turen bliver afviklet som tidligere år, og det samme gælder Sankt Hans aften. Leif laver 

heksen. 

 

IV. Status opgaver 
 

Birger er næsten færdig med grillhytten. Maling af klubhuset er udsat til september/okober. 

Rene’, der er uddannet autolakerer, foreslog, at loftet sprøjtelakeres.  

 
V. Sociale medier 

 

Som de fleste ved, har klubben en reklameside på Facebook, hvor alle kan kigge med og 

kommentere. Der er nu også oprettet en gruppe forbeholdt klubbens medlemmer. I denne 
gruppe kan medlemmer nemt og hurtigt have kontakt med både klubben og andre medlemmer 

i MBK 1943.  

 

VI. Eventuelt 
 

Klubben skal have udarbejdet en ny miljø/affaldsplan. Tom har det meste materiale liggende 

fra sidste gang og sender et link til de andre bestyrelsesmedlemmer. 

Vandscooter aktiviteten i havnen og på Randers Fjord blev diskuteret. Formanden vil kontakte 

Søsportens Fællesudvalg for at høre om der er stemning for en fælles holdning og henvendelse 
til kommunen, der ifølge ”Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet 
med vandscootere m.v.”  har tilsynspligten med vandscootere. Man vil også foreslå, at den 

gældende fartbegrænsning i Randers Havn og i Fjorden ud til Kanaløens nordspids bliver bedre 

skiltet.  
Skovturen i august vil gå til Ålborg, hvor vi blandt andet vil besøge Springeren.  

20-05-2017 Tom 


