Bestyrelsesmøde i TS 24-09-2015
Afbud fra Tonny, Per og Jørn
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt

1.

Nyt fra formanden.
TS har i sæsonen 2015 haft rigtig mange gæstesejlere og autocampere, hvilket betyder at
toiletter og bad har været flittig brugt. Derfor er det vigtigt at disse ting er holdt i en god
standard. Bestyrelsen har derfor besluttet at Marianne og Christian Sunke i sejlsæsonen 2016
løbende holder toiletter og bad i en vis standard.
Rottebekæmpelsen for 2015 er netop afsluttet. TS fik et tilbud på årligt at betale 3-4.000,- kr.,
hvis rottefængeren 4 gange om året skulle komme og tilse ”rottekasserne”. Bestyrelsen takkede
nej, idet man mente at vi selv kunne bekæmpe rotterne. Derfor vil man udpege 3-4 mand til at
holde øje med de kasser, som vi stadig har stående rundt om på Dæmningen.
Vejen langs dæmningen er flere steder begyndt at blive undermineret, det betyder at der inden
alt for længe skal gøres noget. Formanden har derfor henvendt sig til Guldborgsund kommune
som efterfølgende har lovet og komme og se på hvor alvorligt det er.
Vognmand Claus Jeppesen er nu begyndt på renovering at vinterplads Syd, således at den kan
blive færdig inden 1. optagning.
Der vil i løbet af vinteren blive en ”viseaften” i klubhuset, hvor TS er garant i tilfælde af et
underskud.
Der blev drøftet tidspunkter om søsætningen 2016. Selv om ikke alle var helt enige om datoen,
blev det til sidst besluttet at søsætningen bliver 30. april og 1. maj 2016.
Til 50 års jubilæet den 29. marts 2016 har der siden okt. 2014 været nedsat en gruppe
bestående af formanden og Tonny fra bestyrelsen samt festudvalget, som skulle arbejde videre
med tilrettelæggelsen. Det er nu blevet besluttet at jubilæet bliver holdt lørdag den 2. april med
standerhejsning kl. 10 og efterfølgende en reception i klubhuset og om aftenen fest i lejede
lokaler ude i byen. Nærmere herom i januar bladet.

2.

Nyt fra kassereren
Karsten orienterede om TS økonomi, som ser meget fornuftig ud. Der er et lille skyldig
beløb på 990,- kr. hertil kommer renoveringen af vinterplads Syd m.m. som vil beløbe sig til
ca. 30.000,- kr.

3.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Palle:

Bladet bliver en af de første dage afleveret til trykkeriet og man forventer at det
bliver distribueret fra fredag den 2. oktober.

Karsten R: Mastekranens bremse bliver lavet snarest, idet gevindet er ødelagt.
Låsen på bommen ved slæbestedet er skiftet.

Hans:

Stor tak til de personer som har deltaget i beskæringen af træer og buske på
området.
Der blev orienteret om forløbet på 1. bådoptagning.
Der forventes at blive taget 43 både op i løbet af weekenden den 3. og 4. oktober.

4.

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 3. november kl. 19.00
Tragtement: Karsten P.
Referat: Hans

