
Bestyrelsesmøde den 21-06-2021, Fayes Alle 16, Thisted 
Tilstede: Simon Kristensen, Carl Peter Krarup, Peter Axelsen, Peter Sørensen, Claudia Werner  

 

Møde var indkaldt af Simon Kristensen. 

 
Dagsorden 

1. Konstituering 

Bestyrelsens konstituering: 

 Simon Kristensen  formand 

 Peter Axelsen  næst formand 

 Carl-Peter Krarup kasserer 

 Peter Sørensen materialeforvalter 

 Claudia Werner sekretær 

 

2. Bestyrelsens opgaver 

Peter Axelsen har tidligere udarbejdet udkast til ”Årshjul”. Han sender en opdateret version ud til 
bestyrelsen og vi opdaterer hver især vores opgaver. 

 

3. Strøm i haller: Der ser ud til at halejere betaler for strøm, som de ikke bruger? Modsat halejere 
betaler man ikke for strøm, hvis man har sin båd stående på vinterpladsen. 

Carl Peter undersøger til næste bestyrelsesmøde, så vi får overblik over elforbruget i de enkelte 
haller. 

 

4. Generalforsamling 

Snak om kontingent struktur har måske udløst lidt forvirring. Simon opdaterer hjemmesiden. 

 

5. Strategiplan: igangsættes til efteråret (oktober) 

 

6. Ordensreglement:  

a. Ordensreglementet afventer godkendelse af havnen og udarbejdelse af kort inden det sendes 
til trafikstyrelsen til godkendelse 

b. Vinterpladsen skal ryddes, alle bådvogne skal fjernes og midlertidig sættes udenfor volden. 
På denne måde finder vi gamle / ikke forsvarlige vogne, der skal kasseres. 

c. Ordensreglement for haller blev drøftet. Der forefindes ”regelsæt”, som på visse punkter ikke 
er tidssvarende. Der vil blive indkaldt til et møde med alle formænd for hallerne med henblik 
på evt. at udarbejde et nyt fælles regelsæt, som gælder for alle hallerne. Mødet påtænkes 
afholdt i september måned. 

 

7. Økonomi : Det kører fint.  

 

8. Mors Cup 2021: Efter aflysning af MorsCup i juni er det et spørgsmål, om stævnet skal forsøges 
afviklet den 4. september i år. Peter A. sender en E-mail til alle tilmeldte skippere og forespørger, om 
de vil/kan sejle den 4.september. Vi træffer beslutning på baggrund af svarene herfra. 



 

9. J 70 og ungdom: 

J70 - skal der arrangeres firma events med J70? Ja, men vi mangler instruktører til J70. 

 

10. Træskibs stævne i september:   

Thisted Sejlklub, Thisted By og Turistforening har afholdt møder og der er lagt op til et flere dages 
arrangement i forbindelse med træskibene anløber Thisted havn tirsdag den 14. september (fest telt, 
street food, By Night etc). Det er alene tirsdag d. 14.9. der er i Sejlklubbens tegn. 

 

Sejlklubben planlægger derudover ”Vild med Vand” arrangement den 12.09 

 
 

11. Eventuelt 

a. vinterarrangementer: første hjælp kursus / brug af hjertestarter 

b. herretur eller familietur i sensommer 

 

 

For referat 

Claudia Werner 

 

Thisted den 23.06.2021 


