Referat fra bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 06. juni 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

P-pladsen

El og vand på pladsen
El på asfaltmolen
Cykler til gæstesejlere
Grøn / Rød skilte

Plads nr. skilte
Pæle

Resterende
pligtarbejde

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

Pinse-turen

Konklusion
Karl har en kontakt til en som kunne
levere materialer, så vi afventer.
Vi afventer svar fra Karl.
Den bliver ryddet for stativer. Når
Anders kommer for at grave, flytter
han de tunge stativer.
Kun el. bliver etableret i år.
Gravearbejde bliver udført af Anders.
Er monteret og betalt.
Vi har 2 gode brugte cykler. De har
været udlånt til gæstesejlere.
De har det med at vende rundt ved
hård vestlig vind. OD vender dem når
det sker.
Vi bruger de gamle og køber dem vi
mangler.
Er slået efter. Men en pæl på N siden
er fjernet, så 3 pladser er reduceret til
2 brede pladser.
Maling af vinduer i bygninger. Er
aftalt.
Oprydning i masteskur.
Kalkning af hus.
Tag på klubhus bliver ikke malet,
pladerne er for dårlige. Kontakter
godset.
Flydebroen skal på plads med
forbindelsesbro.
Kim B. tager ramslag op i løbet af
ugen.
Der er søgt forlængelse til 18 nov.
2011. Accepteret
Ansøgning om á conto er sendt til
revisor og derfra videre i systemet.
Ser fornuftig ud.
Søren Nielsen. Slæbestedsbruger.
Anders Pilegård Jespersen.
Slæbestedsbruger.
11 – 13. juni
Skippermøde lørdag kl. 10.00
Bestyrelsen forslår Askø hvis vejret

Ansvarlig
PEJ

JHO.

JHO / OD

OD

LS.

OD
OD
OD
JCEJ
JHO
OD
LP

LP
Alle

LS.

DM for OK-Joller
Næste
bestyrelsesmøde

tillader.
Sponsorer. Vi lægger hovederne i
”blød” og leder efter sponsorer.
Mandag d.11/7 kl. 19.

JCEJ
Alle

