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Træskibs Sammenslutningen 
 
Referat af ekstraordinært, online bestyrelsesmøde onsdag den 16. september kl. 20 – 22. 
 
Rasmus Elmquist Casper is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
 
Topic: Ekstraordinært bestyrelsesmøde TS 
Time: Sep 16, 2020 08:00 PM Copenhagen 
 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/82410206725?pwd=TEJ1S3lyNkNSdlZJQmx3YzZpVEZSdz09 
 
Meeting ID: 824 1020 6725 
Passcode: 608732 
 
Deltagere: Formand Rasmus E. Casper, næstformand Henning Thøgersen, næstformand Martin Andersen, 
Preben Glud, Ole Vistrup, Anne Svendsen, Jens Finnemann, Morten Milthers, Christopher Malmos og sup-
pleant Mathilde Autzen. 
 
Afbud: Kasserer Jay Brun Jensen (Har givet fuldmagt til formanden ifm. evt. afstemning) 
 

1.  1 min Valg af ordstyrer. 
 

Mathilde 
  

2.  1 min Valg af referent. 
 

Rasmus  

3.  3 min Godkendelse af dagsor-
den. 
 

Dagsorden er godkendt 

4.  5 min Intro ved formand v/Ras-
mus 
 

På sidste BM besluttede vi, at Merete skal opsiges. På 
dette møde skal vi endeligt beslutte os for med hvilken be-
grundelse, vi giver en opsigelse. Spørgsmålet har givet an-
ledning til grundige overvejelser i relation til TS fremtidige 
organisering. Det er hensigtsmæssigt, at vi inddrager disse 
overvejelser ift. opsigelsen. 
 

5.  20 
min 

Godkendelse af referat 
 
Bilag 5a (eftersendes) 
 

Godkendelse af referat udsættes til næste bestyrelses-
møde. 

6. 60 
min 

Nedlæggelse af forret-
ningsfører stilling og opsi-
gelse 

Bilag 6a (eftersendes) 

Lukket punkt. 

7. 30 
min 

Evt. 
 

Christopher orienterer om planlægningen af generalfor-
samlingen. Der kan maks. være 50 personer i Domen jf. 
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 - GF 
- Nyhedsbrev 
- Næste ekstraordi-

nære bestyrelses-
møde 

nye gældende retningslinjer. Vi er nødt til at finde et sted, 
som kan huse flere end 50, Christopher kigger på det til 
næste bestyrelsesmøde. Vi mangler en online tilmelding til 
GF, vi beder Knud oprette en. Vi må i det kommende ny-
hedsbrev gøre opmærksom på, at man skal tilmelde sig 
GF, så vi kan overholde alle Corona-tiltag. 
Nyhedsbrevet bliver vigtigt ikke mindst set i lyset af den 
verserende Facebook debat. Det diskuteres, hvordan vi 
bedst håndterer Nis’ indlæg på Facebook, og det besluttes 
at orientere om situationen og processen i det kommende 
nyhedsbrev fra bestyrelsen. 
Næste ekstraordinære BM onsdag den 23. sept. Kl. 20.30 

 


