Bestyrelsesmøde i TS 20.06.2017
Afbud fra Jørn og Karsten P.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt.

2.

Nyt fra formanden.

Jan oplyste, at Anders Johnson har indledt kampen mod rotter i havnen – nu også med
luftgevær - og at der vanker en kasse øl for hver 20 døde dyr.
Andre ubudne gæster er tyve og hærværksmænd, som atter er begyndt at husere. Henrik
undersøger muligheden for mere automatbelysning og indstilling af sensorerne, så lyset også
aktiveres, når ”gæsterne” forlader dæmningen og broerne.
Laila fra havnevæsenet har oplyst, at havnens kamera dækker lidt af C-broen, og at det kan
drejes, så lidt mere af broen dækkes, måske yderligere fem til 10 pladser. Selv nummerplader
på biler kan aflæses. Vi kan få elektronisk adgang til kameraet (id og password) for selv at
følge med i de natlige aktiviteter. Jørn og Jan Rønne undersøger muligheden.
Anders Johnson og Knud Mortensen har sat skillerum op mellem skur nr. 3 og nr. 4.
Guldborgsund Motorbådsklub er uden klubhus efter en brand. Jan har tilbudt formanden husly
i TS f. eks. i forbindelse med generalforsamling og lignende.
Vi har fået ni nye medlemmer alene i denne sæson. For at skaffe plads i havnen, kan pælene,
især ved C-broen justeres, så pladser, der er alt for smalle, lægges sammen, således at de kan
udnyttes til nye medlemmer i stedet for at stå ledige. Bredden bør være ca. tre meter.

3.

Nyt fra kassereren (Bo)

Økonomi: God. Sommerens landplads-liggere har netop modtaget regninger. En halv snes dage
efter betalingsfristens udløb sendes rykkere plus gebyr på 100 kr. til eventuelle restanter. Bo og
Jan vil herefter drøfte, hvordan vi herefter i praksis kan håndtere problemet med de få bådejere
med landplads om sommeren, som erfaringsmæssigt ikke reagerer på klubbens henvendelser.
Kontakter til Lollands Bank viser, at der er brug for at få dispositionsretten revideret. Bo laver
det forberedende papirarbejde, således at formand og kasserer har adgang til kontoen.

4.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Karsten R: Sankt Hans bålet gøres parat med slukningsberedskab.
Palle:

Efterlyste mere information fra Festudvalget til brug på hjemmesiden. Blans Havn
bliver emnet for næste artikel i ”Dæmningen” om vores udflugtsmål.

Henrik:

Der er visse steder lavvande og mudder i havnen. Henriks oplysning førte til en
længere debat om behovet for en uddybning. Jan oplyste, at sagsbehandlingen er
meget langvarig og omstændelig. Vi kan få assistance fra FLID. Bestyrelsen
besluttede, at det indledende arbejde med en kommende uddybning vil gå i gang.
Henrik vil kikke på bruseren i baderummet med henblik på udskiftning af bruser og
automatik-knappen, da den nuværende ikke fungerer optimalt.

Tonny:

C-broen og B-broens pæle reguleres, især C-broens smalle pladser. Jan og andre fra
bestyrelsen indleder opmåling af bredder og dybder.

Hans:

Græsholdet er så stort, at der kan anvises medlemmer andre opgaver. Især trænger
den bagerste plads ved Sankt Hans-bålet til oprydning. Bestyrelsen drøftede mulige
arbejdsopgaver for alle interesserede. Maling af vinduer i klubhuset trænger sig på,
og terrassens tilstand og vedligehold vil blive drøftet med Torben Eilersen.

5.

Eventuelt.
Næste møde: 29.08.2017 kl. 19.00.
Traktement: Karsten R.
Referat: Palle.

