Bestyrelsesmøde i Thurø 33 klubben
afholdt d. 1. november 2016 i Charlottenlund
Til stede:
Kristoffer Drzewiecki
Niels Eriksen
Jørgen Monefeldt Andreasen
Jesper Nielsen
Afbud:
Christina Jørgensen
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Økonomi og medlemmer
3. Generalforsamling
4. Jubilæum
5. Træf 2017
6. Eventuelt
1. Som allerede noteret på hjemmesiden er Høeghen II overtaget af Anders Høegh-Guldberg,
og Shanty II i Norge er overtaget af familien Birkeli.
Begge både er medlemmer i klubben.
2. Kassereren fremlagde et regnskabsoverblik for året hvoraf fremgår:
 Overskud indtil nu: 5.304,52 kr.
 Dette er ca. 5.000,00 kr. bedre end budget.
 Dette er hovedsageligt forårsaget af lidt større kontingentindtægt og færre
omkostninger end budgetteret til generalforsamling og træf i Vordingborg.
 Status udviser en beholdningssaldo på 19,937,51 kr.
Pt. er 26 både medlemmer i klubben.
Derudover har klubben 2 personlige medlemmer samt 2 æresmedlemmer.
3. Der afholdes generalforsamling i forbindelse med Fredericia Boat Show d. 25. februar 2017.
Ligesom i 2015 kan vi takke Søren Riis for, at kunne afholde generalforsamlingen i Middelfart
sejlklubs lokaler. Indbydelse udsendes til alle klubbens medlemmer.
Jørgen forestår catering af fast føde, medens Niels står for drikkevarer.
Vedrørende underholdning har Kristoffer en bekendt, som muligvis vil kunne berette noget
interessant om langturssejlads. Alternativt har Jørgen mulighed for et indlæg om sejlads til
Ålandsøerne.
Under konsultationer med de øvrige bestyrelsesmedlemmer afklarer formanden bestyrelsens
indstillinger til bestyrelsesvalget.
Formanden kommer med vedtægtsændringsforslag, således at vi i fremtiden undgår de
problemer, der er affødt af bestemmelserne om generalforsamlingens tidsmæssige tilknytning
til bådudstillinger.

4. Generalforsamlingen markerer klubbens 10 års jubilæum.
Tiltagene i den anledning tænkes at bestå i en festligere velkomst end sædvanligt.
Bestyrelsen har valgt at prioritere det "store" træf på Thurø som tidspunktet for at fejre
jubilæet.
5. Klubben afholder træf på Thurø d. 29/7 - 30/7 - 2017.
Sonja Walsted har igen generøst tilbudt at lægge lokaliteter til arrangementet.
De nærmere detaljer om aktiviteter i den anledning behandles på næste møde.
For dem, som kommer i god tid, arrangeres et lille "for-træf" i Dageløkke.
Endelig vil Niels arrangere et mini træf i Øresund d. 10/6 - 11/6. Foreløbig er Flakfortet valgt
som mødested.
Alle er velkomne, ikke kun Øresundssejlerne.
6. Intet til referat.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 4/4 - 2017 kl. 19.00 hos Niels
Referent: Jesper Nielsen

