Referat fra bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 04. maj 2011 i
sejlklubbens lokaler kl. 19,00.
Jann Højgaard Olsen JHO (afbud), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS),
Ole Davidsen (OD), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen
(JCEJ).
Emne
Kajakstativer

Renovation
Broen ved asfaltmolen
og nordbroen
Bananen
Renden
P-pladsen
El og vand på pladsen
El på asfaltmolen
Cykler til gæstesejlere
Toiletadgang

Grøn / Rød skilte
Plads nr. skilte
Pæle
Anduvning af Bisserup
på video

Resterende
pligtarbejde

Konklusion
Poul Erik har udarbejdet en tegning.
Vi hører nærmere. Lykke har leveret
billeder.
PEJ bygger / får bygget to stativer
med plads til 2x8 kajakker af træ og
rør.
Karl har en kontakt til en som
kunne levere materialer, så vi
afventer.
Slagelse kommune har overtaget. Der
var ingen mulighed for dispensation
Der er færdig og flot.
Nord broen bliver rep. af Poul H
Olsen.
Den er rep, og tæt.
Den er afmærket og OK.
Den bliver ryddet for stativer
Kun el. bliver etableret i år.
Bliver mont. mandag eller tirsdag.
Vi kikker efter gode brugte cykler.
Det har fungeret godt med at døren er
åben ml. 12 og 17, så det forsætter vi
med.
OD har fået et tilbud på plast skilte ca.
2300,- for 60 stk.
Vi skal have nye hele havnen rundt.
To pæle ved nord broen skal slås
efter. Vi spørger Klaus.
For slag om at lave en video til
hjemmesiden om besejling af havnen.
Ny og sjov ide som vi arbejder videre
med.
Rustfrie rør skal skæres op så de kan
sælges.
Stumper af el master skal bruges til
opklodsning af pæle på P plads.
Maling af vinduer i bygninger.
Sidste redningsstige skal monteres.
Hovedrengøring i klubhus.
Oprydning i masteskur.
Kalkning af hus.

Ansvarlig
PEJ

OD
PEJ

JHO.
JHO / OD
OD.
JHO

OD
OD / LP
LS.
JCEJ

Alle.
JHO
OD
OD
OD
OD
OD

Status på
havnerenovering –
forlængelse af projekt
samt á conto
udbetaling
Økonomi
Ny medlemmer

Pinseturen

Næste
bestyrelsesmøde

Tag på klubhus bliver ikke malet,
pladerne er for dårlige.
Flydebroen skal på plads med
forbindelsesbro.
Rød / grøn pladerne skal monteres
Der er søgt forlængelse til 18 nov.
2011.
Ansøgning om á conto udbetaling
bliver sendt til revisor i morgen og
derfra videre i systemet.
Vi er stadig i plus.
Henrik Christensen er optaget på
venteliste.
Nicolai W Jensen er optaget på
venteliste.
Jens Ebbesen som
slæbestedsbruger.
Kewin Sørensen som
slæbestedbruger.
Jan-Aage Rasmussen som
slæbestedsbruger.
Mark Ingvordsen som
slæbestedbruger.
11 – 13. juni
Skippermøde lørdag kl. 10.00
Bestyrelsen forslår Askø hvis vejret
tillader.
d. 6 juni. Kl. 19.
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