Bestyrelsesmøde i TS 13.02.2018
Afbud fra Jørn.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

2.

Nyt fra formanden.
Låsen efter indbrud i værkstedet er repareret. Det aftaltes, at Tonny og Palle deltager
i møderne om ”Havnens Dag”. Fortøjningspælene er under udskiftning og justering.
De nye bredder på pælepladserne noteres og eventuelle prisændringer meddeles. Det
kommende takstblad forsynes med Toreby Sejlklubs kontonummer. Vi forvener, at
Rederiet Høj indleder uddybningen af havnen fra sidst marts, og at klaptilladelsens
6000 kubikmeter havneslam er fjernet forud for søsætningerne 21. og 22. april.
Forberedelserne til generalforsamlingen 27. februar behandles under et særligt punkt.

3.

Nyt fra kassereren
Økonomi: God. Se under ”Generalforsamlingen”.

4.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Palle:

Hovedindholdet af ”Dæmningens” kommende udgave aftaltes. Deadline er 2. marts.

Tonny:

Plads nr. 13 på B-broen er sløjfet i forbindelse med udskiftningen af pælene. Alle
nye bredder noteres løbende.

Hans:

Læhegnet mod kajakklubben bliver ordnet.

5.

Generalforsamlingen
Revisorerne Bo Pedersen og Finn Jørgensen havde forud for bestyrelsesmødet
revideret og godkendt Karsten Paghs regnskab. Karsten redegjorde for regnskabet
og de vigtigste poster. Enkelte ”skønhedsfejl” skyldes det store arbejde efter skiftet
af kasserer i november sidste år. Bestyrelsen underskrev regnskabet.
Dagsordenen for generalforsamlingen blev vedtaget. Bestyrelsen foreslår
ændringer af vedtægterne, bl. a. således at aktive medlemmer skal være bådejere
og have pæleplads i Toreby Sejlklub. Hvis en båd ejes af flere, kan kun én
optages som aktivt medlem, men med mulighed for at give fuldmagt til én
medejer til at afgive stemme ved generalforsamlingen. Et stemmeberettiget
medlem kan maksimalt afgive to stemmer ved fuldmagt.

Bestyrelsens forslag vedhæftes dagsordenen, der udsendes til alle medlemmer
senest 20. februar samt fremlægges i klubhuset, hvor også regnskabet kan ses.
Der er ikke forud for fristen indkommet yderligere forslag til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen besluttede at lægge op til en drøftelse på generalforsamlingen af
Toreby Sejlklubs medlemskab af Dansk Sejlunion.
5.

Eventuelt.
Næste møde: Formøde til generalforsamlingen 27.02 kl. 18.00.
Referat: Palle.

