
Dagsorden 

 

Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde den 25. juni kl 20.00 i klubhuset. 
 

Dagsorden.  

 

1.       Daglig drift, anlæg og pedelopgaver, åbninger, medlemmer og arrangementer, obstacles 

 Der var crew-møde søndag aften, og alle vagter til sidst i august blev lagt. 

 Næste crew-møde afholdes inden night-wakeboard arrangementet. 

  

Der skal ændres på proceduren for opstart efter besøg fra Sesetic. Driftholdet(Thomas, Per, 

Martin og Nicolai) strammer, vedligeholder og giver olie som aftalt med Sesitec. Dette skal 

gøres med jævne mellemrum. Martin har købt olie. Alt skal smøres snarest. Crew 

kontrollerer stadig det hele jf. kontrollisten ved opstart. Det er MEGET vigtigt. Hvis det står 

skævt (wire i tårn) eller andre synlige fejl skal det meldes med det samme.  

 

Det er kun Martin og Thomas der flytter Obstacles.  

 

Der arbejdes med Jacob Bjerregaard omkring startdock, betaling m.m. 

 

Småopgaver: Håndtag til den nye vogn. Split til trappen udenfor den nye vogn. Plade foran 

kloak/vand tilkobling. Bræt i terrassen udenfor den nye vogn. 

Hvis nogen har lyst og tid på kedelige dage, må de gerne luge ukrudt og rive sten. Der skal 

gøres rent i den nye vogn, efter åbning. 

 

Det har været usædvanligt dårligt vejr i år, derfor er der pt. Ikke mange medlemmer og 

årskort. Vi afventer sommerens komme, og regner med det ændrer sig. 

 

2.       Sponsorstatus, nye på vej, herunder dato for sponsoraften 

 Morten orienterede.  

 Morten sætter dato for sponsoraften og sender invitationer ud i uge 28. 

 

3.       Økonomi og prioritering for resten af 2015 

Økonomien er stadig presset. Der skal afsættes penge til, at sikre nyt udstyr og servicering af 

kablet til næste år. Forventet vil det koste 50.000 kr.  

Der er brugt 20.000 kr. på at grave ud, da sæsonen i år ellers ikke kunne startes op. 

Samtidig skal de nye Obstacles betales.  

 

Bestyrelsen tror på det kan lade sig gøre, at hente indtægterne. Der er booket mange 

arrangementer i år. 

 

 



4.       Den Blaa Rambla 

Thomas er blevet kontaktet af Århus Kommune omkring muligheden for, at Thy Cablepark 

afholder en wakeboard event i Århus i weekenden d. 28.-30. august. 

Henvendelsen blev drøftet.  

 

5.       Generalforsamling, fastsættelse af dato, annoncering, vedtægtsændringer 

 Dato: Torsdag d. 24. september kl. 20.00 i klubhuset. 

 Annonce senest onsdag d. 2. september.   

 

6.       Arrangement d. 13/6 

Evaluering: En god dag med mange besøgende. Der var besøg fra sponsorer, Dansk Vandski 

og wakeboardforbund, Thisted kommune, dansk vandsport, Hvide Sande m.m. 

Der var ikke så mange gæster som sidste år. Efter nyhedens interesse har lagt sig lidt, var det 

mest folk der kender til miljøet og bekendte til medlemmer der mødte på. 

7.       Secitech, ny motor 

Secitech har 2 gange været på besøg inden for en uge. Motoren er skiftet og akslen er skiftet 

2 gange. Hjulet på tårn 2 er også skiftet. Det har været meget kompetente folk og tingene er 

nu i orden. Sesitec har betalt alle udgifter. De er imponerede over setuppet og synes vi har 

en super park. Dog er vi hårdt ramt af vejrpåvirkninger og der skal påregnes ekstra udgifter 

til opstart hvert år pga. rust og slitage.  

 

8.       Thy Rock / Alive  

Bestyrelsen har lavet et samarbejde med Alivefestival om et arrangement fredag d. 14. 

august. Der bliver åbent i parken, DJ der spiller musik, salg af øl/vand m.m.  

 

9.  Børneattester 

 Thomas sender børneattesterne afsted. 

 

10.    Evt. 

 

 

 


