
Bestyrelsesmøde den 18-11-2020 
Tilstede: Simon Kristensen, Carl Peter Krarup, Peter Axelsen, Jørgen M. Larsen, Claudia Werner  

 

Møde var indkaldt af Simon Kristensen. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:  

Posten som materielforvalter bliver ledig efter generalforsamlingen i 2021. Bestyrelsen vil i god tid 
inden generalforsamlingen forsøge at finde et medlem, der vil påtage sig opgaven. 

2. Økonomi:   

a. Perioderegnskab pr. 20-10-2020 viser flot drift, stort indestående og høj egenkapital. 

b. Carl Peter vurderer i samarbejde med Jørgen P. opsætning i regnskabsprogram, 
medlemskartotek og kontingent opkrævning. 

3. Mastehal:  

a. Carl-Peter og Simon har udarbejdet udkast til ny mastehal – lidt mindre end det vi må bygge 

b. Byggetilladelse og lejekontrakt er på plads 

c. Hvis Corona-situationen tillader det, indkaldes d. 17.12.2020 til et medlemsmøde, hvor 
bestyrelsen bl.a fremlægger planer for opførelsen heraf. 

4. Ordensreglement:  

Bestyrelsen har udarbejdet oplæg til nyt ordensreglement, som også omfatter Thisted Havn. Vi går i 
dialog med Thisted Kommune herom. 

5. Fastsættelse af dato for: 

a. Medlemsmøde: 17.12 2020 – Indkaldelse følger, hvis vi må afvikle. 

b. Generalforsamling: 08.02.2021 

c. Næste bestyrelsesmøde: 19.01.201 

6. Strategiplan : Udsat p.g.a Corana situationen. 

7. Videoovervågning: Der udarbejdes information herom, som offentliggøres på hjemmesiden. 

8. Træskibsstævne : Thisted Kommune skal ansøges om tilskud, der godtgør den frivillige 
arbejdsindsats, som TS lægger i afviklingen heraf. 

9. Rengøring af toiletter næste år: Mona og Leif Hummelshøj vil på sommertogt næste år og der skal 
findes afløser. Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud på rengøring hos rengøringsfirma.  

10. Reklametårn: Der er ledige pladser og der søges nye sponsorer 

11. Bådstativer : Bestyrelsen vurderer på, om vi på sigt skal investere i nye bådstativer. Mange 
bådvogne er i dårlig stand, og vi skal snart til at stille krav om renovering heraf. Vi indhenter priser, 
så må vi se. 

 

12. ”Vild med Vand” 2020 

a. Falder sammen med MorsCup  

b. Bestyrelsen overvejer og undersøger om det er muligt at afholde et tilsvarende arrangement 
med støtte fra ”Vild med Vand” en anden dato. 

 

13. Eventuelt. 

 



For referat 

Claudia Werner 

 

Thisted den 19.11.2020 


