Bestyrelsesmøde i TS 23-05-2016
Afbud fra Palle
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt

Danmarks Fritidssejler Union v. Bent Hansen var blevet indbudt til at orientere bestyrelsen om
DFU’s aktiviteter.
Bent Hansen blev budt velkommen af formanden og i en god times tid blev vi alle orienteret
om DFU’s opbygning og hvad DFU står for.
Det blev herefter besluttet at TS tegnede et årligt medlemskab af DFU, som på sigt skulle
gavne alle vore medlemmer. Et medlemskab som kun ville koste TS kr. 215,Der vil snarest blive fremlagt forskellige brochurer i klubhuset til vore medlemmer.

1.

Nyt fra formanden
Der var stor ros til festudvalget som havde lavet et ualmindeligt fint pinsearrangement til
Maltrupvænge, og så var der endda indlagt en stor redningsaktion, som man kan læse mere om
på vor hjemmeside.
Fiskernes hus er næsten blevet færdig, mangler nu kun at blive malet. Stor ros til Flemming
Strange, Anders Johnsson og Knud Mortensen.
29. april havde vi besøg af Jørgen Hilleke og andre fra kommunen som kom og vurderede
skaderne på stenglaciset langs dæmningen. Der kommer formentlig en opfølgning senere.
Bent Nevers havde opfordret til, at vi i TS skulle flage med udenlandske flag ligesom i
Motorbådsklubben Guldborgsund. Bestyrelsen fandt forslaget interessant, men da flagene skal
”passes” dagligt, mener bestyrelsen ikke, at vi på nuværende tidspunkt har overskud til dette
tiltag.

2.

Nyt fra kassereren
Karsten gennemgik klubbens økonomi, som atter viser et pænt indestående.

3.

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Jørn:

Opfordrede til at der blev lavet kuverter til betaling vedr. miljøstøvsugeren.
Mente at det ville være en god idé at der blev opsat en urinal ved miljøstationen, da
der bl.a. ved søsætning og optagning kunne være meget pres på de bestående
toiletter. Der arbejdes videre med dette.

Henrik:

Mente at der var fejl i fordelingen af pladser ved J-broen.
Jan og Hans vil snarest se på forholdene og der vil fremover blive opsat en
opdateret oversigt over J-broen i fiskernes skur.

Tonny:

Ramslaget er blevet navnegivet ”Rambo” og har været på sin første prøve, men der
er stadig nogle småting som skal laves.

Hans:

De knækkede fliser langs dæmningen vil snarest blive skiftet af et par medlemmer.
Der er sat gang i ukrudtsprøjtning på vinterpladserne og omkring klubhuset.

4. Eventuelt
Næste møde er 22.06.2016 kl. 19.00
Traktement: Palle
Referat: Hans

