
Dagsorden 

 

Bestyrelsesmøde den 24. november. 
 

Dagsorden.  

1. Hjemmeside (MKK ansvarlig) 

Der er indhentet tilbud på udarbejdelse af ny hjemmeside. 

Referater skal kunne ligge på hjemmesiden. Googlekalender skal kunne integreres. Løbende 

sponsorater skal kunne lægges op. 

Årsplan design, skal være en del af hjemmesiden. Side med obstacles. Instruktionsvideoer. 

2. Møde med Thy Maritimplast (MA ansvarlig) 

Broer er blæst i stykker. Flydebroen skal understøttes som aftalt. Opkørslen på den ene side af 

tuben skal ændres. Jacob vil forsøge, at skaffe rør. Startdok kan ikke bruges og laves ikke om.  

3. Trygfonden (TBH ansvarlig) 

MKK og TBH har afholdt møde med Trygfonden. 

Der skal søges om 1 årsværk i 4 år til projektmodning m.m. ansøgningsfrist 1. marts.  

4. Kommuneprojekt (TBH og MKK ansvarlig) 

Thisted Kommune er i gang med de midler, der er afsat i 2016 og vil dertil fonde yderligere midler til 

det store projekt. Den 1. december kommer Lokale- og anlægsfonden på besøg i Thisted og kigger 

bl.a. det store projekt. 

5. Årsplan for 2016 

24. februar: Bestyrelsesmøde 

d. 2. april: Ansøgning til CREW 

  Obstacles i vandet 

22. april: Søsportsprøve 

30. april: 1. åbningsdag 12-16 

5. juni: Vandsportens dag 

17. juni: Ladies night 

12. august: Alive festival 

12. august: Ladies night 

26. august: Night wakeboard 

10. september: Klubmesterskab 

1. oktober: Obstacles op 

  Oprydning og vinterklargøring 

22. oktober: Sidste åbningsdag 

 

Inspirationstur: torsdag d. 18. august 19.00-lørdag d. 20. august 23.00 

 

Åbningsdage 

Maj: lørdag og søndag 

Juni: fredag, lørdag og søndag 

Uge 28-31: onsdag-søndag 



August: fredag, lørdag og søndag 

September: lørdag og søndag 

 

 

6. Sponsoraftaler 2016 (MA ansvarlig) 

Rammer omkring sponsorater blev gennemgået og drøftet. 

Morten arbejder videre med de aftalte ting. 

7. Flere siddepladser og lys (MA ansvarlig) 

Morten tager kontakt til elektrikker og tømmer. 

8. Obstacles 2016 (TBH og PSH ansvarlig) 

Der skal indkøbes et nyt hop og noget til land til næste sæson. Der er afsat 40k.  

9. Økonomi 2016 (PSH ansvarlig) 

Regnskab for 2015 og budget for 2016 blev gennemgået. 

10.  Evt 


