
Bestyrelsesmøde via Zoom 11-05-2022 kl. 19:00 
 
DELTAGERE 
Bestyrelse: Ole, Christian, Anne, Preben, Morten, Christopher, Mette. + Geert fra pkt 6. 
Suppleant: Mathilde 
Fravær: Henning, Kirsten 
 

1. Valg af ordstyrer 
 

Christoffer 

2. Valg af referent 
 

Anne 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

ok 

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

 

Formand 
Prøver at nå det hele. Pinsestævne er ved at være på skinner. 
Kasserer 
Vi har fået det reviderede regnskab i går, så det er ikke 
gennemlæst, men der er ikke bemærkninger fra kasserer om 
ændringer. Regnskabet bør nok kopieres og uddeles til GF, da det 
i bladet er trykt meget småt. 
Sekretariat. 
Kirsten er ikke med i dag. Er lidt bekymret, der er mange, som 
ikke har betalt, dvs. hun har ikke udsendt mastemærker. 

5. Pinsestævnet v/ Christian 
 

Der er meget, der er helt styr på, f.eks: pakmester, det bliver 
Jørgen Krogh.  
Anne laver facebookopslag vedr. Skælskør. Og varskor Skælskør, 
hvis det lugter af mange skibe. 
Armbånd, har vi erfaringer? Christian undersøger med badges. 
Paradesejlads om eftermiddagen: Hvem skal præsentere. Ole 
foreslår Asger. Christian ringer til ham. Ellers evt. Jes Kromann 
Aftenfest. Vil vi have en konferencier, spørger Slagelse. 
Borgmesteren åbner ballet. Ole foreslår Egon. Ellers Ole. 
Præmier, kategorier, bedømmelser: Kunne være nogle fra 
optagelsesudvalget, eks Morten og Kristoffer. Det må godt være 
lidt humoristiske kriterier. 
100-års præmier for 2020, 2021 og 2022, en pose kaffe til hver, 
Ole gennemgår de tilmeldte skibes byggeår. 
Skippermøde vedr. opvisningssejlads. 
Der tales om nogle vandrerhjemspladser. 
VIP-sejlads. (100 billetter) Marilyn Anne fredag til Slagelse 
erhverv. Slagelse vil sælge nogle af turene lørdag. Vi hyrer 
formentlig Fylla til at sejle med ”vores” VIP´er 
Evt. invitere borgmestre fra byer, vi har i kikkerten som værter 
ved kommende pinsetræf. 
Ole deltager gerne på vip-skibet. 
Ole og Christian dikterer en vagtliste af bestyrelsesmedlemmer til 
TS-sekretariat. Så må vi bytte indbyrdes. 
Preben tilbyder at komme et par dage før tid. Hvis Ole ikke 
kommer i skib, kan han også. 
Generalforsamling: 
Vil Egon være dirigent ved GF. 
Det vil være godt med AV-udstyr til GF, vi har selv projektor, så 
der mangler kun lærred og forlængerledning. 



Mikrofon? 
Referent? (Mortens Kirsten?) 
Under GF kan Svend Irgens orientere om SBF under evt.  
 

6. T-shirts v/ Mette 
 

Fint oplæg fra Mettes leverandør af bluser. 50-års jubilæumslogo 
på brystet, TS-logo i nakken. Mørkeblå t-shirt og langærmet 
bluse. 
De bliver lagt i trykkeriets webshop. Så køberne bestiller direkte, 
og får dem tilsendt. Så har vi hverken arbejde eller restlager. 
 

7. Bestyrelsesvalg v/ Ole 
Ole Vistrup. Modtager genvalg 
Kasserer, vakant 
Anne Svendsen. Fratræder 
Preben Glud 
Morten Milthers 
Christopher Malmos. 
Modtager genvalg 
Mathilde Højrup, Fratræder 
Henning Thøgersen. Fratræder 
 

Mette har spurgt David Lorentzen, Bogense. Han har sagt ja. 
Preben har spurgt Peter Giltoft, Frederikshavn. Har sagt ja. 
De får bestyrelsens anbefaling. 
Mathilde forslår at Ole ringer til 2 navngivne personer fra det 
nordjyske og spørger om de har forslag. Gerne unge, gerne 
kvinder. 
 
 

8. Eventuelt  
Herunder orientering om 
Pipsens arbejde med 
vandreudstillingen. 
 

Der er tilfredshed med det nylig afholdte kolofonmøde,  
Geert vil måske skrive sin konklusion til bladet. 
Anne og Mette viser oplæg fra Pipsens arbejde med Unesco-
plakaterne (se forrige best.møde). Det ser godt ud. Vi ønsker TS-
Logo og Pipsens navn som ”afsender”. 
Anne lægger reklame for Pinsetræffet på Facebook med billede. 
+ det samme for bluserne, når Ole har sendt nyhedsbrev med link 
til webshoppen. 
 

 


