Bestyrelsesmøde i TS 05-03-2016
Afbud fra Palle, Jørn og Bo
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt

1.

Nyt fra formanden
Formanden uddelte stor ros til de medlemmer som havde ydet et kæmpe arbejde på
fremstillingen af den ny ponton til ramslaget. Der er også stor ros til de medlemmer som har
arbejdet på det nye loft i klubhuset. Loftet i klubhusets gang vil blive lavet på et senere
tidspunkt.
Det er hensigten at navngive det nye ramslag. Det blev vedtaget der skal udskrives en lille
konkurrence med forslag til navn på ramslaget, som skal døbes i forbindelse med den
kommende søsætning.
Lollands Bank har henvendt sig til TS om at anbringe en del af klubbens opsparing i nogle
værdipapirer. Bestyrelsen har besluttet at tænke over det.
Der er igen set rotter ved udrustningskajen, så vi må nok regne med at det er et problem som vi
hele tiden skal holde et godt øje med.

2.

Nyt fra kassereren
Karsten gennemgik klubbens økonomi, som viser et pænt indestående.
11 personer er pt. i restance. De vil snarest få tilsendt en rykkerskrivelse.
Frihavnsmærker for 2016 er nu klar til at blive solgt.

3.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Karsten R: Redningstigerne på B-broen er blevet monteret og mastekranen har fået lavet ny
bremsebelægning.

Inden påske vil der blive monteret vandslanger på vinterpladserne.

Henrik:

Der er tilsluttet strøm til alle lamper i klubhuset.
Lørdag den 19.03 vil den standerboks, som er i stykker ved B-broen, blive skiftet.

Tonny:

Det ny ramslag blev søsat den 09.03. og alt forløb planmæssigt. Der mangler nu kun
lidt finpudsning, inden man er klar til at slå pæle.
Dansk Fritidssejler Union har henvendt sig og vil gerne komme og informere om
deres program og evt. indmeldelse i DFU. Det blev vedtaget, at DFU får en halv
time i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

Hans:

Der bliver udskiftet 2 punkterede vinduer i klubhuset inden standerhejsning.
Der bliver hovedrengøring af klubhuset torsdag den 17.03.
Fra og med Skærtorsdag behøver klubhusets fordør ikke at være låst permanent.
De kommende jubilæumsbøger vil blive uddelt gratis til alle aktive medlemmer.
Alle andre kan købe et eksemplar til kr. 100,-.
Sidst i april vil der blive indkaldt til møde vedr. græsslåning m.m.

4. Eventuelt
Næste møde er 26.04.2016 kl. 19.00
Traktement: Tonny
Referat: Hans

