Bestyrelsesmøde i Thurø 33 klubben
afholdt d. 20. maj 2016 i Allerød
Til stede:
Kristoffer Drzewiecki
Niels Eriksen
Jørgen Monefeldt Andreasen
Jesper Nielsen
Afbud:
Christina Jørgensen
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Siden sidst
3. Økonomi og medlemmer
4. Minitræf i Vordingborg
5. Jubilæum/træf 2017
6. Eventuelt
1. Bestyrelsen konstituerede sig:
Kasserer:
Jørgen Monefeldt Andreasen
Næstformand:
Niels Eriksen
Medlem:
Kristoffer Drzewiecki
Sekretær:
Christina Jørgensen i hvis fravær sekretariatsfunktionen bestyres af:
Formand:
Jesper Nielsen
2. Rødfisk er blevet overtaget af Ralf, som Jørgen kender fra Vordingborg.
3. Kassereren fremlagde regnskab for den forløbne del af året. Regnskabet viser et
overslagsmæssigt resultat på ca. kr. 3.200,00 efter forventede ikke bogførte udgifter.
Vi ligger altså pænt foran budget. Som anført på generalforsamlingen vil det være OK at
året ender med overskud, da vi næste år kan forudse større udgifter i forbindelse med
jubilæum og stort træf.
Efter indmeldelse af Rødfisk har klubben nu 24 både og 2 personer som medlemmer samt
2 æresmedlemmer.
4. Der afholdes minitræf i Vordingborg 22/7 - 24/4
Jørgen arbejder for, at vi får mulighed for at have bådene liggende samlet, samt reserverer
et lokale, hvis vejret skulle formaste sig til at være dårligt.
Der kan på stedet arrangeres en interessant turisttur til det ny istandsatte borganlæg og
selvfølgelig selve Gåsetårnet.
Derudover kan der måske arrangeres mulighed for sejlture i andre bådtyper, som kan lånes
af sejlklubben (Soling, Safir, Optimist)
Jørgen udsender invitation.

5. Den kommende generalforsamling vil kunne bruges til at markere klubbens 10 års
jubilæum. De nærmere omstændigheder om dette, samt om det også skal markeres på
træffet i 2017 drøftes på træffet i Vordingborg.
Den kommende generalforsamling vil blive forsøgt afholdt i nærheden af Fredericia
(bådudstilling).
Træffet i 2017 tænkes afholdt d. 29/7 - 30/7.
Jesper tager kontakt til Sonja for at høre om mulighederne.
Alle opfordres til at komme med gode ideer til indlæg til træffet.
6. En masse. Intet til referat.
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 1/11 - 2016 hos Kristoffer
Referent: Jesper Nielsen

