
 

Side 1 

TS Bestyrelsesmøde online 16-01-2022 kl. 19:00-21.30 
Referat, ikke godkendt af bestyrelsen. Ændringsforslag til Ole inden 1.februar. 
 
DELTAGERE 
Bestyrelse: Ole, Mette, Christopher, Geert, Morten, Christian, Mathilde, Preben, Anne 
Suppleant: Henning 
Deltagere udefra: 0 
Fravær:0 
 

1. Valg af ordstyrer 
 

Mathilde 

2. Valg af referent 
 

Anne 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

Tilføjet under pkt. 11: Strukturgruppe. 

4. Siden sidst 
1. v/ formanden 
2. v/ kassereren 
3. v/ sekretariatet 
 

1: Formand Ole: 
Unesco har godkendt den fællesnordiske 
ansøgning om at få klinkbygningstraditionen og al 
viden omkring de klinkbyggede både på 
verdensarvlisten, som immateriel 
verdenskulturarv. Det er stort. Vi skal gøre 
opmærksom på det og bruge det, hvordan ved vi 
ikke lige. Bl.a. ”Vinden Drar” vil gøre noget til 
sommer. Vil kunne bruges rigtig meget i den 
politiske påvirkning af f.eks. folketinget. 
Pipsen oplyser at man ikke har opgivet at afholde 
en konference, men der mangler penge og 
kræfter til det. Der søges fonde. Corona 
saboterer stadig aktiviteter i de forskellige 
nordiske lande. Det er ikke vigtigt at gøre noget 
straks, det er langtidsvirkningen, der er betydelig. 
Oles eget arbejde er præget af at han og Anne 
har overtaget kassererarbejdet. Foreløbig er 
diverse godkendelser, NemID, nøglekort, bank, 
osv.osv. næsten i orden. Tror vi. Første opgave 
bliver at udsende kontingentopkrævninger. Der 
er flere opkrævningstyper: Offentlige, private, 
udenlandske, og folk uden e-mail. Ganske 
lærerigt og tidskrævende. 
2: Kasserer: Anne af navn, Ole af gavn. Se 
ovenstående 
3: Sekretariat. Intet nyt. 
 

5. Medlemsmøde 5.-6. marts 
v/ Preben og Henning 
Hvor langt er vi? 
Program? 
Pris? 
Kan vi åbne for tilmelding? 
 

På skinner. Foreløbigt program er færdigt, Ole 
viser det på skærmen: 
Derudover bestyrelsesmøde fredag eftermiddag 
+ lørdag formiddag. Tiden lørdag er knap, da vi 
skal til Esbjerg, før medlemmmerne møder kl. 12. 
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Fredag foreslår vi bestyrelsesmøde fra 16 til 19, 
derefter middag og fri leg. Lørdag 
bestyrelsesmøde 9-10.30. 
Vi enes om at tage 200 kr. pr deltager, kun 
medlemmer. 
Opfordre til at deltagerne melder tomme bil 
pladser ud, så folk, der er kommet med tog til 
Esbjerg, kan blive kørt til Ribe. 
Husk at skrive i indbydelsen, at Corona pas er et 
krav 
 

6. Pinsestævne 3.-6. juni 
v/ Christian 
Status? 
 

Ole, Christian og Mette mødes i Korsør på 
torsdag med byens repræsentant, Marie Munk + 
chef Signe. De har spurgt om prisen på 
festmenuen, som ser rigtig godt ud, skal være så 
lav. Vi enes om at den må godt koste lidt mere. 
Den meget billige festmenu er også et levn fra, da 
foreningen ikke fik penge for, at vi kom. 
 

7. Kolofonmøde 
v/ Ole og Mette 
På sidste møde flyttede vi kolofonmødet til 8.-
9. oktober 2022. Dette har affødt nogen 
utilfredshed blandt lokalfolkene. Kan/vil vi 
finde en tidligere dato? 
 

Der kom mange negative reaktioner på aflysning 
af kolofonmødet. Da vi traf beslutningen, var den 
fornuftig. Men den er overhalet af virkeligheden, 
og lokalfolkene og bestyrelsen trænger til at 
mødes inden GF. 
Vi kunne evt. nøjes med et endagesmøde, men 
flere mener, der bliver for lidt. 
Vi foreslår at det skal være en weekend i april, 
hvis konferencestedet i Odense kan. Tilføjet et 
par dage efter mødet: Det bliver 23 + 24. april + 
bestyrelsesmøde 22. april. Danhostel Odense. 
Forslag til emner: 
Struktur oplæg v. Geert + flere.  
DFÆL 
Asser Amdisen 
Unesco, evt. Pipsen 
 

8. Sekretariatet efter Lis’ fratrædelse 
v/ Ole og Mette 
 

Mette har ikke fået opkald vedr. forslag til ny 
sekretær, som vi søgte via sidste nyhedsbrev. Så 
vi leder videre. 
 

9. Afvisning af optagelse af SPRAY (Bilag var 
vedhæftet) 
v/ Morten, Christoffer 
 

Smuk, gammel, velholdt, klinkbygget kragejolle. 
Søgte som lystbåd. Ejerliste lystbåd. Da han fik 
afslag, havde den måske sejlet lidt erhverv en 
kort periode, det kan dog ikke bevises eller 
sandsynliggøres. Så et flertal er enige i 
optagelsesudvalgets afslag, selv om det er 
ærgerligt at sige nej til medlemmer. Vi henviser 
ejeren at søge optagelse på DFÆL listen.  

10. Henvendelse fra LINDHEIM SUNDS (Bilag var 
vedhæftet) 

Vil vi skrive et opbakningsbrev om at det er en 
god ide at restaurere et vikingeskib, samt miljøet 
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v/ Mathilde 
 

omkring det, for at understøtte en ansøgning om 
fondspenge?  Vi beder ansøger om at ringe og 
tale med Ole. Vi vil principielt gerne bakke op om 
enhver, der vil restaurere et gammelt skib. Vi kan 
ikke garantere for om personkredsen er i stand til 
det, men principielt er vi da lykkelige, hver gang 
nogen går i gang med et skib. 
 

11. Status på igangværende opgaver 
a. Revision af regler for tilskud til 

lokalmedlemsmøder v/ Ole. 
b. Ny webmaster/hjemmeside v/ Anne, 

Christoffer, Ole 
c. Dagsorden for kolofonmøde v/ Ole og 

Mette. 
d. “Salgsbrochure” til kommuner der vil 

holde pinsestævne. v/ Anne og Ole 
e. TS-skibe i forhold til klimadebatten v/ 

Christian og Ole 
f. Ungdomsgruppe v/ Mette og Christian 
g. Liste over foreningsskibe v/ Ole og 

Christoffer. 
h. Strukturgruppe 

 

a: Ole har ikke fundet de eksakte regler. 
Problemet handler om noget formulering, som 
Knud havde tolket anderledes end os andre. Det 
er ikke akut, så det bliver når Ole finder tid. 
B: Ny webmaster. Ole har leget lidt med 
hjemmesiden. Han synes ikke, det er svært. Det 
vil kunne blive ret indbydende. Hvis man gør lidt 
ud af det, når man lægger nyt op. 
c: Se pkt. 7. 
d: ”Salgsbrochure” vedr. pinsetræf. Ole har sendt 
et udkast til Geert, som vil arbejde lidt med det. 
e: TS og miljø- og klimadebatten. Vi vil være på 
forkant. Nogle miljø- og klimakrav kan vi leve op 
til. Andre er teknisk umuligt, f.eks. de kulfyrede 
dampskibe. Hvordan kan vi få overblik over hvad 
og hvor vi kan ændre teknik og adfærd, uden at 
gå voldsomt på kompromis med vores skibes 
udseende. Det bliver en længere proces. 
f: Christian overtager faciliteringen af gruppen, 
og beder om input. 
g: Liste over foreningsskibe: Skal i gang. Der 
kommer hele tiden noget i vejen. Enten må vi 
vente, eller finde en anden pennefører end 
formanden.  
h: Geert spørger hvad han må bruge af penge til 
møder i strukturgruppen. Da det er et udvalg, der 
er nedsat af generalforsamlingen, må de bruge, 
som om det er et bestyrelsesmøde. Altså 
transport og rimelig forplejning. 
 
 

12. Næste møde 
  

Næste møde 14. februar kl. 19. online 
Derefter ved medlemsmøde, dvs. fredag 4.marts 
eftermiddag + 5. formiddag. 
Derefter ved kolofonmøde, dvs. fredag 22. april 
eftermiddag + 23. formiddag. 
Ved GF 

13. Eventuelt 
 

Geert spørger om de 300.000 for et pinsetræf er 
til forhandling. Af hensyn til de mindre 
kommuner. Vi forstår argumentet, men kan ikke 
lige se en udvej lige nu. 

 


