
   
Bestyrelsesmøde i Odense fredag den 22-04-2022 kl. 19-22, samt lørdag kl. 9-11. 
 
DELTAGERE 
Bestyrelse: Preben, Christian, Mette, Ole, Morten, Geert, Anne og Christopher med online 
Deltagere udefra: Kirsten sekretær 
Fravær: Suppleanter Henning og Mathilde. 
 

1. Valg af ordstyrer 
 

Christian 

2. Valg af referent 
 

Anne 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

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

 

Formand: har fået en henvendelse fra et Olieselskab, som kunne 
blive interessant. Taler mere med dem i næste uge. 
Kasserer: Vi er ved at være i bund med at fakturere. 
Mærkværdigvis har ingen af de offentlige myndigheder betalt 
deres EAN-fakturaer, så Ole er bange for at der er en systemfejl. 
Sekretariat: Vores nye sekretær er med i dag. Har været TS-
medlem siden 1992. Har været vores kasserer i 5 år, for længe 
siden. Var derefter med i redaktionen sammen med Sven Bülow. 
Derefter vores foreningsrevisor ca. 10 år, indtil for 6 år siden. 
Velkommen til Kirsten, dejligt at få sat ansigt på. 
 

5. Pinsestævnet v/ Christian 
a. Brobizz benzinpenge 

til joller som kommer 
på trailer fra 
Middelfart og 
Svendborg. 

b. Overnatning 
bestyrelsen 

c. Sekretariat. Hvor og 
hvordan? Skurvogn 
eller en kassebil? 
Vagtplan. 

d. Tilmelding skib og 
middag. 

e. Hvad er bestyrelsens 
rolle i pinsen 
 

a. Medlemmer, der transporterer joller på trailer over 
Storebælt til Pinsetæf, kan søge om at få brobilletten 
refunderet. Der vil især blive tildelt refusion til de joller, 
der har været meget synlige i havnebassinet gennem 
Pinsen. Ole trækker alle joller vest for Storebælt ud af 
kartoteket og sender dem en mail. 

b. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke har skib med, finder 
selv noget overnatning, og får det refunderet. 

c. Mette tilbyder at lede sekretariatet. Vi siger mange tak. 
Det forventes at vi andre afløser indimellem. Vi lejer en 
campingvogn til dette brug 
Medhjælp til udlevering af poser: Preben.  
Pakke poser: De der kommer først til Korsør. 

d. Tilmeldingsskema står webmaster for. Pris for 
festmiddag: 150 kr. for medlemmer. 200 for ikke-
medlemmer. 

e. VIP-bord: Først og fremmest VIP-gæster. Fra TS: 
Formanden og Christian er selvskrevne. Derudover 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke behøver sidde med sin 
besætning, eller som er så få (2) ombord, at hele skibet 
kommer med på VIP-bord. 

f. Teltovernatning på havnen betales som en autocamper. 
Og har derved adgang til bad og toiletter. 
 



   
g. Jens Glinvad, Middelfart har sagt ja til at arrangere 

marsvinejagten og vi siger mange tak. 
På tilmeldingskuponen spørger vi, om folk vil stille jolle til 
rådighed. 

h. Slagelse kommune opfordrer medlemmer, der skal til 
pinsetræffet, til at fremstille et lille videoklip, der 
fortæller om, at de er på vej til Korsør. De vil lægge 
klippene på deres egen Facebook side.  
Morten lægger en opfordring på vores Facebook gruppe.  

i. Kanonbåden vil godt skyde noget krudt af inde i 
havnebassinet. Vi bevilger 3000 kr. 
 

6. Muleposer og T-shirts v/ 
Mette  
 

Muleposer: Vi får trykt 500, og giver en til hver deltager, der har 
købt spisebilletter. Det vil koste ca. 20.000 kr.  
Bluser: Vi vælger en god kvalitet t-shirt, mørkeblå. Og en 
langærmet bluse, også mørkeblå. 
Mette prøver at få trykkeriet til at tage sig af det som almindelig 
nethandel, inkl. fragt. Hvis de ikke vil det, skal de helst selv styre 
at tage mod bestillinger og betaling, og så udleverer vi det hele til 
Pinse. 
 

7. Afslag fra 
Fartøjsoptagelsesudvalget 
v/ Morten og Geert 

a. HANNÆS  
b. RIKKE  

Færgen Hannæs med glasfiber på for- og agterdæk. Derudover et 
meget fint skib. Vi meddeler afslag for nuværende, men hvis de 
lægger et trædæk ovenpå, kan de optages. 
Rikke: Får samme svar, som da forrige ejer søgte: Afvises for 
nuværende, med opfordring til at søge igen, når glasfiberen er 
pillet af dækket. 
 

8. 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 
 

Ole blev kun valgt for et år, sidste gang. Derfor på valg igen, 
modtager genvalg. 
Lise bogholder vil godt overtage kassererposten, 
Bogholderdelen af arbejdet vil stadig være lønnet. 
Preben modtager genvalg. 
Morten Milters modtager genvalg. 
Til erstatning for Anne, må der godt findes en, der bor i 
Nordjylland eller Fyn eller Sydsjælland. Og gerne en kvinde. Men 
det vigtigste er, hvad vedkommende kan bidrage med. 
I dagsorden til GF bør også nævnes de bestyrelsesmedlemmer, 
der ikke er på valg. 
 

9. Tillidspostfordelinger v/Ole 
Museet for Søfart (nu Ole 
Vistrup) 
Skibsbevaringsfonden (nu 
Preben Glud) 
EMH (nu Mathilde Højrup) 
EMH Cultural Council (nu 
Mathilde Højrup) 

SBF:  
Museet for Søfart har udpeget Ole som deres repræsentant i 
Skibsbevaringsfonden. De har også udpeget Mathilde Højrup, 
som afløser for Benjamin Asmussen. 
TS-repræsentanter i SBF er Egon og Preben. I år er Preben på 
valg, og vi udpeger ham igen. 
EMH: 



   
EMH Safety Council (nu Ole 
Vistrup) 
 

Mathilde er vore nationale repræsentant. Hun sidder også i 
Cultural Council. Ole i Safety Council. 
Vi vil gerne have begge genudpeget, men ved ikke, hvad Mathilde 
siger. Ole skriver til hende. 
 

8. Til hvem giver vi 
medlemsoplysninger? /v Ole 
 

Alle medlemmer har adgang til dele af medlemskartoteket, hvis 
de laver sig et log-in. På medlemslisten finder man navn, 
postnummer, by og e-mail. 
Det betyder f.eks. lokalfolk kan finde samtlige medlemmer i 
deres geografiske område. 
På fartøjslisten står kontaktperson til skibene, hvis der er givet 
tilladelse til at vise det. 
 

9. Kolofonmødet – alt på plads? 
 

Ja.  

10. Eventuelt 
 

Christopher filosoferer over, hvorfor ikke alle træskibsejere er TS-
medlemmer. Har hørt mange udsagn i forbindelse med at han 
ligger på bedding/værft i Odden. Det er ret interessant. 
 

 


