Referat fra bestyrelsesmøde i Toreby Sejlklub 10.04.2018
Afbud fra Jørn og Palle
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt
2. Nyt fra formanden.
Drøftelse af generalforsamlingen samt den ekstraordinære generalforsamling, som
forløb ganske fredsommeligt.
Desværre bliver oprensning af havnen ikke til noget i denne omgang, da
uddybningsfartøjet der skulle være benyttet kæntrede. Der er aftalt nyt tidspunkt til
efteråret, når bådene er kommet op. Prisen er aftalt med rederiet til at være
uændret.
Der er sket tyveri fra 3 medlemmers både i tidsrummet omkring påske. I den
forbindelse har vi modtaget et tilbud på tyverialarm fra Jim Hansens virksomhed.
Tilbuddet blev vendt på bestyrelsesmødet. Vi vil i første omgang, have det anlæg vi
har købt, til at virke 100%. Der skal købes ny monitor. Desuden blev det foreslået,
at der kunne sættes en god belysning op på vinterpladserne, som kan være med til
at afskrække ubudne gæster. Vi er modtagelige for gode råd om ”alarm lys”.
Øernes MOPA klub har spurgt, om de kunne lave træf hos Toreby Sejlklub, hvor de
den ene dag sejler til Nysted og Guldborg. Den næste dag kunne de orientere om
MOPA båden og –klubben, i forbindelse med arrangementet ”Vild med vand”.
Tonny kontakter MOPA klubben, for at aftale nærmere.
3. Nyt fra Kasseren.
Økonomien er rigtig god, hvilket ikke mindst udsættelsen af oprensningen også er
medvirkende til. Da vi har en del likvide midler i Lollandsbank, besluttede
bestyrelsen at kasseren skal overflytte en passende del af vores indestående til en
anden bank. Desuden blev mail fra Lollands Bank, hvor de oplyser, at de ikke
længere ønsker at købe annonce i vores klubblad, drøftet.
4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Carsten:
der er blevet sat stiger op, indkøbt nye studser til vandslangerne,
nyt gummi på trækhjulene på slåmaskinerne.
Henrik: Lys på broerne tilsluttes, lyskasse skiftes.
Tonny: Ramslaget virker, men det kan blive bedre. Mandskabet arbejder videre. 15
pæle er blevet udskiftet, resten ordnes til efteråret. Der er arbejdet 400 timer
på og med ramslaget. Ny motor monteret på miljøstøvsuger.
Hans:

i forbindelse med arrangementet ”Vild med vand” kom Hans med en del nye
ideer, som udvalget ville arbejde videre med. Vedr. søsætningen, så vil
søsætningslisterne med tidspunkter blive fremlagt i klubhuset samt lægges på
vores hjemmeside. Hans orienterede endvidere om flere både, der skal
sælges, forblive på land, er blevet solgt m.m. Klubben har fået en portion
hundeposer, som vil blive sat op strategiske steder, så hundeluftere kan fjerne
efterladenskaberne, så vi bl.a. er fri for at få dem inde på gangarealerne,
vejene og ikke mindst på vores græsarealer, hvor vi skal ordne mast, grille
etc.

5. Eventuelt.

Intet

Næste møde er den 15. Maj kl. 19.00
Traktement Jan Krastrup.

For referat: Karsten Pagh

