Bestyrelsesmøde i TS 04.05.2017
Afbud: Jørn.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

2.

Nyt fra formanden

Burger King kontaktes vedrørende henkastet affald i Toreby Sejlklub, stammende fra
firmaet, hvis egne omgivelser også bærer præg af kunders skødesløshed. Noget affald kan dog
skyldes mågers og kragers aktiviteter i affaldsstativerne.
Formanden havde megen ros til søsætningsholdet. Nye medlemmer og gæstemedlemmer, som
ikke var kendt med proceduren, har betegnet arbejdet som særdeles professionelt. Folketidende
skrev i bladets reportage, at tidsplanen ikke holdt, idet man var foran den.
Enkelte pæle bør justeres. Dette aftaltes med Tonny.
Ændring af vedtægterne er påtrængende, således at det klart fremgår, at aktive medlemmer skal
have pæleplads i Toreby Sejlklub, idet man teoretisk kan melde sig ind som aktiv uden
pæleplads og således sikre sig bomnøgler og leje af klubhus til medlemspris – uden at være
reelt aktive med pæleplads og båd. Jan arbejder på formuleringen forud for
generalforsamlingen i 2018.
Medlemsskabet af Dansk Sejlunion bør drøftes på den kommende generalforsamling.
Bestyrelsen var enig.
Jan og Tonny repræsenterer Toreby Sejlklub ved Sakskøbing Bådelaugs 25 års jubilæum og
indvielsen af to flydebroer 28. maj fra klokken 17.00.
Klubhuset og miljøstationen trænger efterhånden til maling. Malerholdet bør have opsparet tid
til arbejdet, og efter aftale med Hans indkøbes malingen, således at arbejdet kan gå i gang.
Jan og Hans fortsætter med salg af bomnøgler efter den gamle ordning.
Formanden har udarbejdet en liste over restanter. Den indeholder bl.a. to poster på 3.000
kroner hver. En aktiv indsats for at få kontakt til skyldnerne iværksættes efter 14 dage, når
ejerforholdet til en båd på 3. vinterplads forventes at være afklaret.
3.

Nyt fra kassereren

Økonomi: God. Bo redejorde for de seneste kontobevægelser. Restanterne på Jans liste får
tilsendt rykkere efter 14 dage fra i dag. Der var problemer med kuvertering af klubbladet. Hans
oplyste, at labels med adresser måske kan løse det. Regnskabssystemet trimmes forud for næste
udsendelse af girokort.
4.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Palle:

Enkelte e-postadresser på medlems-postlisten virker ikke. De bliver skrevet ned på
en liste i klubhuset, således at medlemmerne kan anføre en korrekt og virksom epostadresse.

Karsten R: Vinterstativerne samles på 2. vinterplads. Ukrudtsbekæmpelsen er i fuld gang.
Bestyrelsen vil søge at få ejeren af en enligt stående båd på sydlige vinterplads
flyttet til en placering, hvor den ikke står i vejen.
Tonny:

Som nævnt under punkt 2, bliver de sidste pæle justeret.

Hans:

Græsholdets 20 medlemmer har været indkaldt til møde om sommerens arbejde.
Fire mødte ikke op. Også malerholdet er sat for sæsonen. Fri/optaget skiltene
kontrolleres i weekenden (Jan).
Renoveringen af borde og bænke afventer. Som nævnt under punkt 2 anskaffes
maling til klubhus og miljøstation.
Masterne i masteskuret skal forsynes med navn. Det glemmer mange. Når bådene i
havnen er rigget til, anbringes de resterende master på et underlag nederst i
masteskuret.
Hans og Jan bruger meget tid på forebyggelse af en ”skibskirkegård” på 3.
vinterplads. Visse restanter med misligholdte både er næsten umulige at få kontakt
til. Andre har bådene stående under tiltagende forfald, men betaler for pladserne.

5.

Eventuelt.
Næste møde: 20.06.2017 kl. 19.00.
Traktement: Palle.
Referat: Palle.

