
Bestyrelsesmøde den 16-09-2020, 
Tilstede: Simon Kristensen, Carl Peter Krarup, Peter Axelsen, Jørgen M.Larsen, Claudia Werner  

 

Møde var indkaldt af Simon Kristensen. 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Økonomi: Super økonomi – der har ikke været store udgifter i år, og indestående er all time high  

3. Lokalplan / mastehal: Bestyrelsen er i kontakt med kommunens Tekniske Forvaltning og vi 
arbejder på at indgå forlængelse af lejekontrakt til 2050. 

4. Strategiplan:” TS frem mod 2030”, der indkaldes til medlemsmøde inden nytår og processen 
igangsættes primo 2021. Har være på ”stand by” pga coraona. 

5. Rib: Muligheder for køb af en ny RIB til ungdomsafdeling, Liga, firma arrangementer mv har – jf. 
information på generalforsamlingen - været afsøgt i år, men der har ikke været noget attraktivt til 
salg til vores budget – vi søger videre. 

6. Frivilligt arbejde i klubben jf. mail fra medlem: Forholdet drøftet og vi svarer medlemmet direkte. 

7. Videoovervågning / Status : Der vil snarest komme information på hjemmesiden herom 

8. Mona og Leif Hummelshøj – erstatning herfor til næste år: Frivillige søges til rengøring (2-3 
måneders arbejde). Vi skal også have løst ”Havnefoged” jobbet. Interesserede kan rette 
henvendelse til bestyrlsen. 

9. Aktiviteter frem til næste møde den 18. november 

a. Medlemsmøde afholdes inden næste generalforsamling og indkaldelse følger. 

b. Standerstrygning: bestyrelsen tager en beslutning om afvikling inden den 1.oktober (afhængig 
af Covid 19 begrænsninger). Meldes ud på hjemmesiden. 

10. Ris og ros fra gæstesejlere: Generelt kun roser om en fantastisk havn at anløbe, super rene og 
dejlige faciliteter, god velkomst m.v. Der er ønske om infotavle på broerne ved ankomst, ønske om 
alm opvaskemaskine i køkkenet, dieseltanken er svært at komme til (mangler stige) og lidt andet, 
som vi skal have kikket og truffet beslutning om 

11. Motorbåden på vinterpladsen / status: Der arbejdes på, at den bliver fjernet hurtigst muligt 

12. Orientering om møde med kommunen ang. udnyttelse af Thisted erhvervshavn 

Simon, Carl Peter, Peter og Tina (Thisted havn) har deltaget i møde indkaldt at Thisted Kommune. 
Mødet havde karakter om ”brainstorming” og udveksling af ideer. 

13. Corona – Vi skal have strammet op på regler – afstandskrav, afspritning m.v. Følgende drøftedes: 

a. Der bør stå håndsprit på alle borde i klubhuset. 

b. Vi skal undersøge hvor mange der må være i klubhuset og lave opslag herom på 
hjemmesiden 

14. Eventuelt. 

 

 

 


