
Bestyrelsesmøde den 27-09-2021 
Tilstede: Simon Kristensen, Carl Peter Krarup, Peter Axelsen, Peter Sørensen, Claudia Werner  
 
Møde var indkaldt af Simon Kristensen. 
 
Dagsorden 

1. Økonomi : Mastehall er delvis betalt. 

Der skal kigges på fremtidige investeringer (nye vinduer og terrasse til klubhuset mm) og regnes på 
likvider midler. 

2. Kontingentopkrævning:  der arbejdes på at kontingentet i fremtiden opkræves digital, via vores 
regnskabsprogram. 

 

3. Mastehal 

a. Der mangler at blive betalt: maler, havnesmeden og elektriker. 

b. Skillebrønd er etableret. Vaskeplads er færdig  

c.  Kloakken skal tømmes årligt. 

 

4. Standere på vinterpladsen :  er på plads 

5. Betalingsanlæg: Der afholdes møde med leverandører, der fremviser deres produkter 

6. Bølgebryder:  Der er tanker om etablering af en ny flydebro med forbindelse til land – inderside kan 
bruges til kaj-langs-pladser. Vi afventer bl.a. hvad Thisted kommune/Havnen vil bidrage med 
økonomisk. 

7. Slamsuger:  Er på vej 

 
8. Sejlerskole:  

       Der udarbejdes et koncept omkring sejlerskole: familier skal lære at sejle, brug af motor,       
havnemanøvre, sejlerskole med J70… 

 

9. J 70: både skal bruges mere bl. a. til sejlerskole, firma arrangementer 

10. Klubhuset:  

- der bestilles rengøring af klubhuset i sommerperioden. 

 

11. Morscup:  

a. Til næste Morscup skal der overvejes et større telt i forbindelse med brug af klubhuset i stedet 
for brug af haller 

b. Samarbejde med Vilsund skal aftales  

 

12. Limfjord rundt:  

a. der skal holdes et evalueringsmøde med kommunen/udvalg. Thisted Sejlklub vil deltage men 
der skal betales flere penge fra kommune. 

 

13. Udvalg 2022 : se vores hjemmeside 

 



14. Standerstryning: festudvalg er klar og der kommer noget på hjemmesiden. 

15. Bådhuse: der indkaldes til et møde med formænd af hallerne i indeværende år. 

 

 

16. Vinterarrangementer:  

a. Medlemsmøde: planlagt 23.11.2021 kl.19:00, der følger separat indbydelse til medlemsmøde 

b. Næste bestyrelsesmøde: 16.11.2021  

c. vinterarrangementer: første hjælp kursus / brug af hjertestarter 

d. foredrag om Christians ø i januar 2022 

 

17. Brobisser: der skal etableres ny terrasse omkring klubhuset, økonomi skal være på plads  

18. Strategiplan: udarbejdelse af strategiplan er i gang 

 

For referat 

Claudia Werner 

 

Thisted den 02.10.2021 


