Bestyrelsesmøde i TS 24.09.2018
Afbud fra Karsten P. Orienterer via e-post.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

2.

Nyt fra formanden.
Bestyrelsen drøftede indførelse af såkaldt bom-medlemskab, som indgår i den
ordinære forårs-indbetaling af kontingent. Ved oprettelsen betales for perioden frem
til da.
Jan omtalte et tilbagevendende problem, når man ikke melder afbud til arbejdshold.
Bestyrelsen besluttede, at udeblivelse uden afbud udløser arbejdsgebyr fra
førstkommende sæson.
Efter forhandling med en autocamper-klub gæstes Toreby Sejlklub af 20
autocampere første weekend i september 2019 som led i et klubarrangement, der
også omfatter besøg i Maltrup Vænge ved Sakskøbing.
Uddybningen af havnen vil ud fra de foreliggende oplysninger begynde i midten af
oktober, hvor de fleste af TS' både er på land. Resterende både i havnen kan flyttes
efter behov. Rederiet Høj vil blive bedt om at grave et løb ind til havnen og rundt
ved slæbestedet, hvorefter gravningen fortsætter ind i bassinerne. I den forbindelse
foreslog Tonny, at pælepladserne – først og fremmest ved C-broen – reorganiseres,
så smalle (ofte ledige) pladser bliver bredere. Det kan ske i forbindelse med den
kommende udskiftning af pæle. Jan understregede, at antallet af pælepladser bør
forblive uændret.
Formanden undersøger naboklubbernes erfaringer med medlemskab af Dansk
Sejlunion. En beslutning om udmeldelse kræver en forudgående vedtægtsændring.

3.

Nyt fra kassereren (pr. mail)
Økonomi: God.

4.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Karsten R. Traktoren skal repareres endnu en gang. Det vil ske forud for bådoptagningerne.
Palle:

Vi kan melde os til ”Havnens Dag” i 2019 med et program, som er tilpasset til
Toreby Sejlklubs medlemmer, således at arrangementet bliver vellykket, uanset
antal gæster udefra. Bestyrelsen besluttede dette samt, at annonceringen med skilte
og flag finder sted en uges tid før.

”Dæmningen”, oktober 2018, er på trapperne og forventes udsendt samtidig med
girokortene 8. oktober.
Henrik:

”Mågeforskrækkeren” er installeret i nyt skab. Defekte pærer er udskiftet.

Jørn:

Der er sendt ansøgning til kommunen om flere skraldespande med henvisning til
publikumsbesøg. Overvågningen kontrolleres med henblik på forbedringer.

Tonny:

Tilbud om 80 kubikmeter beton med armeringsnet til en 20 cm. høj belægning på
udrustningskajen er modtaget til en samlet materialepris på ca. 200.000 kr.
Bestyrelsen accepterede tilbuddet.Tonny undersøger, hvordan TS selv kan udføre
arbejdet, der bl.a. vil medføre, at pladsen skal afspærres i de 28 dage, belægningen
vil være om at hærde. (Kan f. eks. være i september 2019).

Hans:

Efter at medlemmerne har haft lejlighed til at skrive sig på listen for 1.
bådoptagning, inddrages den, og tidsplanen fremlægges i klubhuset og annonceres
på hjemmesiden. Listen til 2. bådoptagning er stadig fremlagt i klubhuset.
Træer og buske er beskåret i siderne. Brædder på B-broen fornyes. Hyldebredden i
masteskuret forøges i den ene side. Et vandstandsbrædt er sat op ved
udrustningskajen.

5.

Eventuelt.
Næste møde: 06.11.2018 kl. 19.00.
Traktement: Hans.
Referat: Palle.

