Bestyrelsesmøde i TS 17-06-2015
Afbud fra Karsten P.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt

1.

Nyt fra formanden.
Vi skal have gjort vinterplads Syd bredere, så derfor bliver der indhentet tilbud fra vognmand
Claus Jeppesen, Gedser.
Der er fra et trykkeri i Jylland kommet tilbud om trykning af klubbladet. Bestyrelsen overvejer
dette tilbud.
Formanden redegjorde for sit møde med Kommunen angående nye bygningsadresser på
Dæmningen.
Der skal etableres fendere ved rullerne på flere pæle på C-bro.
Bestyrelsen har planer om at etablere tovholdere på de nye fortøjningspæle. Der arbejdes
videre med en løsning på dette.
Der har vist sig, at der er problemer med snorene på flere af de nyindkøbte standere, hvorfor
leverandøren har taget dem retur, for at rette op på dette.
Uden nogen form for henvendelse fra bestyrelsen, har kommunen været og lappet alle hullerne
i asfalten på Dæmningen. Tak for det.
Alle redningsstiger på B-bro er nu blevet sænket lidt.
I højsæsonen, hvor vi har mange overnattende gæster, er der behov for ekstra rengøring af
toiletter og baderum. Der arbejdes på at danne et arbejdshold, der kan varetage denne opgave.
Dansk Sejlunion indbyder til seminar i Sakskøbing. Palle lover at deltage.

2.

Nyt fra kassereren
På grund af kassererens afbud blev bestyrelsen orienteret om økonomien via e-mail.

3.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Per:

Der er kommet tilbud på ny flagstang som vil koste 2.268,- kr. Bestyrelsen har
besluttet at undersøge og evt. reparere den gamle, inden man investerer i en ny.

Henrik:

Tilbud på støjdæmpende loft i klubhuset beløber sig til ca. 15.000,- kr. + moms.
En enig bestyrelse vedtog at bevilge penge til denne opgave.

4.

Tonny:

Pæleudvalget mangler en vogn til transport af de lange rør. Det blev vedtaget at
investere i sådan en vogn.

Palle:

Opfordrede til at lave en form for temaaften vedr. søvejsregler m.m. samt assistance
til nye medlemmer.

Jørn:

Indkøb af materiale til miljøstøvsugeren vil blive foretaget lokalt, samtidig vil der i
det næste nummer af Dæmningen komme et indlæg.

Karsten:

Der ønskes en ukrudtssprøjte på hjul. Det blev bevilget af bestyrelsen.

Hans:

Fordeling af arbejdsområder blev fremlagt. På et senere møde vil der blive sat
personer på arbejdsopgaverne.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 20. august kl. 19.00
Traktement: Tonny
Referat: Hans

