D. 01-02-2019

Medlemsnyt

Kære medlemmer
Så blev det et nyt år det er blevet tid til at opkræve medlemskontingent og pladsleje for sæson 2019. Desværre er der
en lille fejl på de indbetalingskort der er sendt ud. Heldigvis for havnens økonomi er der ikke beløbene der er noget galt
med, men vi har i det forgangne år fået nyt MobilePay nummer og ikke fået det rettet på indbetalingskortene. Så hvis i
vil betale med MobilePay er nummeret: 58613.
I den forgangne sæson har der været holdt udvalgsmøder omkring det vi har kaldt ”Helhedsplan Sundsøre”, som ud
over en del nye tiltag på havneområdet også indbefatter den hårdt tiltrængte renovering af vores nordmole. Vi er blevet
bekendte med, at der af uvisse årsager verserer forskellige mere eller mindre ”fornærmede” rygter og misforståelser
omkring disse møder. Blandt andet er vi blevet præsenteret for et spørgsmål om, hvorfor dog ikke medlemmerne var
inviteret til disse møder. Vi vil derfor gerne præcisere, hvad det er for møder og hvad de har indeholdt.
Der er aldrig inviteret offentlig til møderne, fordi det er udvalgsmøder, hvor de interessenter som har interesse eller
andel i ”Helhedsplan Sundsøre” hver har deltaget med 1 eller 2 repræsentanter, vekslende fra møde til møde. Når
møderne har været holdt i vores klubhus, er det selvfølgelig fordi havnen er det naturlige midt-og samlingspunkt for
”Helhedsplan Sundsøre” men også fordi havnens medlemmer af udvalget er formand (undertegnede) og kasserer Frank
Andersen, som desuden er projektkoordinator for ”Helhedsplan Sundsøre”.
Interessenter i ”Helhedsplan Sundsøre”, som altså hver har stillet med 1 eller 2 deltagere er: Sundsøre Lystbådehavn, M88, M-88 Kajak, Pakhuset, Brænderiet, Grundejerforeningen Sundgården, Vinterbaderne Sundsøre, Thise
Borgerforening, Outdoorspecialisten, Udviklingsselskabet Thise, Thise Friskole, Breum-,Jebjerg-,Fursund Skole, Thise
Rideklub, Sundsøre-Hvalpsund Færgefart, Thise Mejeri, Østkystklyngen, Skive Kommune.
På møderne er selve projektet blevet henholdsvis idegrundlagt, udtænkt, debatteret, planlagt, videreudviklet og
besluttet forsøgt gennemført.
På sidst møde blev det besluttet at indkalde til et ”Stormøde” hvor såvel alle medlemmer i de respektive interessentforeninger, øvrige beboere i området samt alle andre interesserede, inviteres til orientering om projektet.
Stormødet bliver afholdt i Thise Forsamlingshus tirsdag d. 5. marts. kl. 19.00. invitation vil kunne ses på Havnens
hjemmeside, interessenternes hjemmesider og i dagspressen. Du får den som medlem også vedhæftet dette brev.
Havnen er blevet anmodet om at deltage i ”Skivemødet” idet man gerne vil markere kommunens status som den
kommune i Danmark der har flest havne. Det skulle gerne være noget med at havnene ”konkurrerer” med hinanden på
en eller anden måde, f.eks. ved en kapsejlads. Man havde regnet med at kunne bruge sjægterne fra Marienlyst, men de
har meddelt at deres både ikke bliver sejlklare. Så har du en ide til, hvordan havnen kan promovere sig selv, er du mere
end velkommen til at henvende dig.
Jeg håber I alle har bemærket indkaldelsen til vores generalforsamling lørdag d. 16. marts kl. 10.00 i klublokalet og at
der er sidste frist for indsendelse af forslag (skal være i skriftlig form) d. 2. marts.
Klubaftnerne starter igen i denne sæson, det er fortsat torsdage. Første gang 7. februar kl. 19.00. (Se kalenderen)
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