Dagsorden for bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 28. februar
2011 i sejlklubbens lokaler kl. 10,00.
Jann Højgaard Olsen JHO, Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Lone
Poulsen (LP), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Emne
Leg med autensitet. En
meget stor ”ruse” der er
monteret på 2 pæle og
som unger kan dreje i –
gynge i – og meget
mere
Kajakstativer
Broen ved asfaltmolen
skal demonteres
Bananen skal
repareres

Renovation

Ramslaget
Økonomi

Økonomi

Konklusion
Lykke har informeret at udgiften er for
stor og at de andre investorer har
trukket sig.
Taget til efterretning.

Ansvarlig
JCEJ

Poul Erik har udarbejdet en tegning.
Vi hører nærmere.
Stige er fjernet og uddybningsfartøjet
kan nu fjerne den.
Den har en del vand i sandwichkonstruktionen. Den skal drænes, når
den kommer på land. Lige nu arbejder
den, når den ikke er frosset fast ☺
Den ny motor kører upåklageligt.
Slagelse forlanger at vi er tilsluttet
dem. Vi prøver at søge dispensation.
Hænger stadig
Til næste vinter skal containerne låses
– en eller anden har stort forbrug af
papvin – ca. 50 kartonner er kommet i
her i løbet af vinteren og i den anden
er fyldt en masse aviser.
Flaskecontaineren får vil
Jørgen og Svend Åge har tilbudt at
lave den. De aftaler med Eskil,
hvordan det skal ske
Status på uddybning af renden og
oprensning i havnen.
Der er taget 2270 m3 i renden og 760
m3 vest og nordvest for havnen. Det
beløber sig til 153.095 kr. inkl. moms,
men uden startbeløb. Der mangler
formentlig ca. 80 m3 mere. Herefter er
det oprensning inde i havnen.
Vi har fået bevilget tilskud til
uddybning af renden fra kommunen
på 94.000 kr. De skulle være på vej.
Så snart vi har regningen for
oprensningen vil vi søge om et
ácontotilskud via EU-projektet.
Status – specielt vedr. restancer og
kassebeholdning.

Lykke
Medlemmer
De der
tager den
på land
OD + JCEJ

PEJ
JCEJ

LP

Ny medlemmer

Generalforsamlingen

Udsendelse af anden
indkaldelse til
generalforsamlingen

Pligtarbejde
Næste
bestyrelsesmøde

14 aktive, 3 passive og 10
slæbestedsbrugere har ikke betalt.
Der sendt rykkere til disse.
Til næste år vil vi lægge et gebyr på
rykkere – der er rigtig meget bøvl og
udgifter til porto m.v.
Ellers føler vi os rustet til de
nærmeste udgifter.
• Jimmy Larsen ønsker at hans
slæbestedsmedlemskab
overgår til hans far. OK – men
vi skal have navn og adresse
m.v.
• Palle Mikkelsen –
slæbestedsbruger Optaget
• Jesper Hofmann Lindahl. Lille
jolleplads i havnen. OK – og
der er ledig plads
Vi skal have en ekstra revisor parat
samt en suppleant, hvis vores forslag
til ændringer accepteres på
generalforsamlingen.
Vi har fået accept fra 2 der kan stille
op som revisorer og en
revisorsuppleant.
Ingen forslag er indkommet til
bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer er med i den ny
indkaldelse
Regnskabet er underskrevet og trykt.
LS laver opslag som medlemmerne
kan skrive sig på. Opslaget sættes op
til generalforsamlingen.
I forlængelse af generalforsamlingen
den 13. marts

Alle

Alle

Alle

LS
Den ny
bestyrelse

