
Dagsorden 

 

Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde den 24. september efter 

Generalforsamlingen i klubhuset. 
 

Dagsorden.  

 

1. Opsamling på Generalforsamling 

Intet at bemærke 

2. Konstituering i bestyrelsen 

Thomas Bruhn Helleberg fortsætter som formand. Martin Kondrup Knudsen fortsætter som 

næstformand. Per Sejer Hansen fortsætter som kasser og Morten Andersen fortsætter som 

sponsorchef. 

3. Planlægning af sæsonafslutning d. 26. september og nedlukning 

Konkrete arbejdsopgaver blev fordelt. Kranen kommer søndag kl. 12. 30. Vi mødes lørdag kl. 

11.00. Thomas tager i Cableparken lørdag morgen og skiller Ollien. Vi henter sandwich ved 

Kwix 

4. Vinteropbevaring. 

Martin har sørget for en aftale med et lager i Nors. Pris 800 kr. plus moms. 

5. Bygning af to hop ved Thy Maritimplast (LAG ansøgning) 

Martin og Morten er i dialog med Jacob Bjerregaard fra Thy Maritimplast.  

6. Evaluering af sæsonen, økonomi, crew, åbningstider m.m. 

Det har været en positiv sæson, desværre har vejret været dårligt i sommerferien, hvilket har 

påvirket indtægterne. 

CREW har fungeret godt i år og åbningstiderne har virket fint. Den øgede mængde af 

åbningsdage og timer har haft en positiv indvirkning på kapacitetsproblemerne. Der har 

været mange arrangementer i år bla. Med Alive, huset, sponsorer m.m. 

Martin aftaler samarbejdsmøde omkring markedsføring med Westvind. 

Som udgangspunkt fastholdes åbningsdage, tider og priser. Der skal kigges på, prisstrukturen 

i forhold til varierende åbningstider. VI ER STADIG DANMARKS BILLIGSTE CABLEPARK.  

7. økonomi 

Der forventes et overskud på 20.000-30.000 kr. i 2015. Pengene skal investeres i nye hop. 

Der har været en stigning i omsætningen på 20%. Der skal investeres i nyt udstyr til den 

kommende sæson og vedligehold at kablet. 

Der har været et øget aktivitetsniveau og der er behov for, at investere og søge penge til 

sideaktiviteter. F.eks. SUP, Kajak, skaterrampe, pannabane,……..  

8. Sponsorater næste år 

Rammerne for sponsorater blev drøftet. Morten arbejder videre med beslutningerne. 

9. Båd og motor næste år 



Der skal laves en måde, at få båden til, at ligge ved molen med motoren på, så den ikke skal 

tages op hver gang. Der er problemer i forhold til om det er forsikret, selvom motoren bliver 

låst på med en speciallås fra Thisted Marinecenter. 

Vi hænger dæk på spunsen og forankrer båden ved molen. 

10. Udstyr til næste sæson, aftale med JOBE m.m. 

Kristian fra Dansk Vandsport har fået aftalt priser med JOBE, der kommer snarest et katalog i 

forhold til preorder. 

11. Salg af gammelt udstyr, dragter, boards m.m. 

Alt udstyr der skal sælges bliver i containeren. Resten bliver kørt til opbevaring på lørdag.  

12. Ændringer ved klubhus 

Morten er i gang med, aftaler om, at pille den ene håndvask ned og lave ekstra bænk i 

omklædningen m.m. 

13. Hjemmeside 

Vi vil gerne have opdateret hjemmesiden grafisk. Det er vigtigt det bliver så vi selv kan opdatere 

siden. 

14. EVT. 

Bestyrelsen er i gang med, at arbejde med en helhedsplan for området, herunder et fullsize 

anlæg. 


