Referat fra bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 19. september
2011 i sejlklubbens lokaler kl. 19,00.
Jann Højgaard Olsen (JHO ). Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Ole
Davidsen (OD), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og afbud fra Poul Erik
Jensen (PEJ)
Emne
Konklusion
Ansvarlig
Evaluering af DM for
Forsikring af hjælpe både bør
JCEJ
OK-joller
undersøges.
SWIFT og IBAN koder skal på
invitationen når der deltager
udlændinge.
Leje telt der står fast i hård blæst.
Ellers gik det meget godt.
Økonomien fra DM
Det endelige regnskab mangler evt.
LP
selvrisiko før overskuddet kan gøres
op. Men det ser lovende ud.
Skader på hjælpebåde Krav fra Topdanmark er modtaget
(Lars Andersen og Klaus G) Svar er
afsendt. Vi har ikke hørt fra Jens
Ebbesen og Freddy Thomasen.
JHO har modtaget mail fra
forsikringsselskab vedr. skade fra
jollesejler 1313. på Jens Ebbesens
båd.
JHO
Navn:
Søren Sigurdsson
besvarer
Tlf nr.:
40797844
Sejl nr.: DEN-1313
Sejlklub: Sejlklubben Esrum Sø
E-mail:
ss@interexpress.dk

Brombærturen

Kajakstativer
Video
Endeligt regnskab for
EU-projektet
Bådoptagning
Standerstrygning

Bjærgning af
sideafmærkning
Reparation af yderste
røde sideafmærkning
Bjærgning af kuglen

Den var meget vellykket, kun
Gradma’ deltog. Der var masser
brombær på Vejrø.
De bliver lavet i løbet af ugen.
Materialer er indkøbt.
Er optaget og skal nu redigeres og
lægges tale på.
Dead Line er 18/11 og skal over
revisor først.
Flydebro?
Kim kommer lørdag den 29. oktober
Palle kommer den 27. oktober
Lørdag den 29. oktober kl. 17:00
Med spisning umiddelbart efter. Inge
laver flæskesteg.
Rør som sidder på pæle bliver
bjerget når vejret er til det.
Bliver gjort når vejret er OK.
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El på P-pladsen
Vinterarrangement

Internetadgang
Nye plader i Amerika
kaj
General forsamling
Gæstesejlere

Juniorafdelingen

Juniorafdelingen

Uddybning
Næste
bestyrelsesmøde

Er gravet men skal tilsluttes. Thyge
klarer det inden længe.
Fredag den 10. februar kl. 18. Alle
tager retter og bestik med, og så
spiser vi hinandens mad.
Vi håber Benny Ottesen vil fortsætte
sin beretning fra forrige år.
Vi spørger Arne (nabo) om han har
et forslag.
Vi undersøger pris på plader og om
det kan laves som et
udviklingsprojekt.
Den 11. marts 2012
Vi lander nok på 120 færre end
sidste år – takket være en meget våd
sommer.
Den ny påhængsmotor har skudt
gearkassen ud af siden. Det køres
som en garantisag – den er under et
år gammel.
Milo Buur og Frederik Bæk deltager i
Harboe Cup i Terajoller.

Vi indhenter tilbud fra Peer Kliver
En gang i efteråret
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