
Bestyrelsesmøde den 18-01-2022 
Tilstede: Simon Kristensen, Carl Peter Krarup, Peter Axelsen, Peter Sørensen, Claudia Werner  

 

Møde var indkaldt af Simon Kristensen. 

 
Dagsorden 

1. Referat fra sidst :  Godkendt 

2. økonomi: Carl Peter informerer om økonomi (årsresultat 2021). Betaling af mastehal og likviditeten i 
fremtiden er blevet drøftet 

Mobilepay : Simon og Carl Peter vurderer hvor mange underkonti det er behov for fremadrettet. 

 

Angående indkøb på klubbens regning skal der strammes op mht aflevering af dokumentation / bilag 
til Jørgen P. Regninger skal attesteres til betaling. Formål skal fremgå. 

 

3. Generalforsamling : 

a. Dirigent :der skal findes en dirigent, da Jonas Bech ikke kan deltage. 

b. Kontingent blev drøftet. Foreslås uændret, men vi skal lige have udarbejdet et budget inden 
endelig stillingtagen.  

c. På valg er Simon, Peter S. og Carl Peter. Alle modtager genvalg. 

d. Ingen indkommende forslag 

e. Som suppleant til bestyrelsen forslår bestyrelsen Jonas Beck 

 

4. Vinterens arbejder    

a. klubhuset skal have ny terrasse  

b. broer repareres  

c. ny betalingssystem sættes op 

d. nye skilte sættes op – Peter S. og SK 

e. Thisted Sejlklubs logo sættes op på mastehal og på klubhuset ved siden af indgange – PS 
og SK kikker herpå. 

 

5. J70 : Pax informerer herom: 

a. Der er kaldt ind til et møde torsdag 21.01.2022 

b. Der skal købes nye sejl  

c. Der skal samarbejdes med efterskoler som vil sejle med  

d. Ekstern instruktør skal købes (vil koste 15 – 20.000 kr. per år) 

 

6. Limfjorden rund 

a. Hvis vi fortsat deltager i arrangement, så skal der et stort telt op på halvøen af havnen 

b. Prisen for maden skal være 100kr 

c. Alt er afhængig af hvad kommunen svarer (økonomi) på vores ansøgning. 

 



7. MorsCup : 2021 blev holdt i en  mindre udgave og gav godt kr. 5.500 i overskud.  

a. T-shirts har vi overskud af fra 2021 

b. 2022 kan det holdes i festteltet (stilles op i forbindelse med jubilæumsfest) 

 

8. Bådhaller – opfølgning  

Der skal holdes et møde vedr. godkendelse af ordensreglement til haller 

 

9. Opstart på strategi : ikke noget nyt , men skal snart startes op. Information tages med på kommende 
generalforsamling. 

 

10. 100 år jubilæum 

a. Simon er i gang med jubilæumsskrift 

b. Diverse klubber har meldt tilbage angående deltagelse / understøttelse (Thy Cable Park, 
Helikopter, Limfjord museum Løgstør m.fl.) 

c. Der skal snart indkaldes til et opstartsmøde for planlægning af festen og ikke mindst dagen 
den 18.6 

 

11. Bølgebryder: bliver alt for dyrt at etablere nyt bro – overslag kr. 4,3 mio.!! 

 

 

12. Betalingsanlæg 

Carl Peter arbejder på opsætning af nyt betalingsanlæg hurtigst muligt 

 

13. Stativer: bestyrelsen undersøger og samler informationer om stativer i stedet for bådvogne. En 
beslutning herom vil inden endelig beslutning være et anliggende for bestyrelsen. 

14. Dokken: der frygtes at en forlængelse af Dokken vil dele sejlklubben. 

 

15. Eventuelt. 

a. Carl Peter har talt med Søren Ottesen, Amtoft. Vi kan evt. låne en H-båd til sejlerskolen. 

b. Peter S. vil gerne have hjælp til broplan 2022 (liggeplan)  

c. Nøglesystem skal drøftes 

 

For referat 

Claudia Werner 

 

Thisted den 19.01.2021 


