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Referat 
 

 

Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 

 

Torsdag den 21. januar kl. 20 via Zoom 

 
 

1.  1 min Valg af ordstyrer Mathilde 

  

2.  1 min Valg af referent 

 

Anne 

3.  2 min Godkendelse af dagsor-

den 

 

Godkendt 

4.  25 min Nyt fra formand v/Ras-

mus 

 

1. Jays sygemelding giver meget ekstra kasserer ar-

bejde. 

Vi skal samtidig have ny bogholder og revisor. Der er 

fokus på at lave en ordentlig overlevering. 

2.Kompensationsordning vedr. Corona: Fortsat dialog 

med Erhvervsstyrelsen, som efterspørger yderligere do-

kumentation. 

3.TS-blad: Hilsen fra Jens Riise, som er klar med Blad 

1 2021.  

 
5. 15 min Jays opgaver, fordeling 

og løsninger v/Knud, 

Lis og Rasmus 

Knud orienterer. 

PBS 

Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til at se regn-

skabsoplysninger løbende i regnskabssystemet. 

Knud har rundsendt en liste over hans og Lis’ opga-

ver. 

Martin har fundet os en ny bogholder, Lise. 

Martin laver en aftale med Lise. Knud tager sig af op-

læring og hjælp. 

Vi lader Lise tage sig af de gamle hængepartier, så 

Dorthe ikke skal andet end at afslutte året 2020. 

Rasmus har NEM-ID til e-boks, så han kan oprette Lis 

og Lise. 

Lis tilbyder at være den, der godkender alt, og har ad-

gang til e-boks, indtil de nye har fået bankadgang. Det 

er besluttet. 

Af andre opgaver er diverse ansøgninger efter et fast 

skema. Dem tager Rasmus sig af indtil videre. 

Når Lis har presserende spørgsmål, må hun godt bare 

maile dem til formandsgruppen. Lis vurderer, hvad 

som evt. skal til hele bestyrelsen. 

 

6. 10 min Aflysning af GF 2020 og 

kommunikation heraf 

v/Rasmus 

Det er ikke muligt at afholde GF i starten af marts, og 

det giver ikke mening at afholde den udsatte GF få 

måneder før den ordinære i Pinsen. Så vi aflyser ende-

gyldigt den udsatte GF 2020. 

Da det ikke har været muligt at holde GF, foreslår 



  

 

Side 2 af 2 

 

bestyrelsen, at de, som skulle være på valg i 2020, 

kommer det i 2021. 

7 20 min Henvendelse fra Korsør 

angående Pinsestævne 

2021 v/Rasmus 

En arbejdsgruppe i Korsør spørger, om vi kan flytte 

pinsetræffet til august pga. Corona- og andre hensyn. 

Kommunen ønsker ikke at investere i planlægningen, 

når stævnet sandsynligvis ikke kan gennemføres som 

aftalt. 

Vi vil hellere flytte aftalen et helt år, altså 

Jubilæumstræf i 2022 i Korsør. 

Mathilde påpeger, at vi skal afholde en GF i pinsen, 

uanset hvad vi gør. 

Rasmus kontakter Slagelse kommune, med forslag om 

at flytte Pinsestævnet til 2022. 

GF kan forhåbentlig afholdes i Århus til Pinse. 

8. 20 min Valg til GF 2021 Skal vi sætte alle på valg i 2021, eller udskyde alle 

valg et år, så det som sædvanlig kun er halvdelen af 

bestyrelsen, der på valg. Vi foreslår det sidste, men 

sætter forslaget til afstemning, umiddelbart før valg-

handlingen. Kommunikation herom i Blad 1. 

9. 15 min TS udpegninger; SBF, 

Museet for Søfart, 

EMH, Nordisk Kystkul-

tur v/Rasmus 

SBF  

1. vikar for Jay: Preben Glud. (Morten melder sig til 

den næste post i SBF) 

2. Egon genudpeges til endnu en toårig periode. 

Museet for Søfart: Ole Vistrup fortsætter.  

EMH: Genudpegning af Mathilde 

Nordisk Kystkultur Vi genudpeger Kirsten Monrad 

(=Pipsen). TS skal finde endnu en repræsentant til sty-

regruppen. Martin, Preben og Rasmus går videre med 

dette. 

10. 5 min UNESCO projekt opda-

tering v/Martin 

Martin har været i dialog med UNESCO-gruppen. 

Der forventes udpegning til december i år. Konference 

planlægges i maj 2022 i Danmark – TS bidrager gen-

nem arbejdet i styregruppen. 

11. 1 min Eventuelt Vi skal være bedre til at få de lokale historier i TS-bla-

det under ”Vandet Rundt”. Især fra lokalfolk, og andre 

aktive medlemmer. 

Husk også at fange historier der er interessante i et 

evt. jubilæumsskrift. 
 

  


