Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 7. november
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 Poul Erik Jensen (PEJ)
Emne
Konklusion
Ansvarlig
Økonomien generelt
Lone har udarbejdet et overslag på
LP
økonomien pr. 31-10. Det viser et lille
overskud.
Julefrokost
Bliver holdt i klubhuset fredag den 2. LP og LS
december 2011. Vi spørger kroen /
Grønbrohallen om levering af mad.
.
Skader på hjælpebåde Freddy har fremsendt regning: 3.725 LP
– endelig økonomi fra
for rep. af båden og 241,72 for
DM
benzin. LP betaler.
Ca. 17.000.- kr. i overskud i alt fra
stævnet.
Brev fra Foreningen af Skal vi være medlem?
Lystbådshavne i
Diskuteret og det har ingen
Danmark
interesse. Vi satser på at DS dækker
behovet.
Ansøgning om tilskud
Diskuteret og korrigeret udkastet.
JCEJ
til rep. af Amerikakajen Bliver indsendt til Jan Berg.
Video
Mangler speak af Jesper
JCEJ
Endeligt regnskab for
Dead Line er 18/11. Regnskabet er
LP
EU-projektet
revideret af revisor i dag. Og er
afleveret til Landudvikling Slagelse.
Jan Berg.
Udfærdigelse af
Diskuteret og bliver sendt indenfor et JCEJ
rapport
par dage.
Skilt om EU-projektet
Det skal stå et synligt sted.
OD
skal sættes op
Standerstrygning
Lørdag den 29. oktober kl. 17:00
OD
Der var 20 medlemmer med til rigtig
god mad og hyggeligt samvær
Vinterklargøring af
Er sket. Kuglen er ikke tæt – der var
JCEJ
rende og
meget vand i. Skal repareres inden
anduvningsbøje
udsætning igen.
Vinterklargøring af
Broerne er klaret.
OD
broer (vand) og
Klubhuset bliver lukket inden frost.
klubhus
Michael Lysdal kontaktes for at klare
det på professionel vis.
Placering af både på
Generelt sættes de fremover ved
Alle
land – før andre
siden af hinanden – uanset, hvor de
stod året før. Der er 3 mere end
sidste år og stadig plads.
Vinterarrangement
Fredag den 10. februar kl. 18. Alle
LS
tager retter og bestik med, og så
spiser vi hinandens mad.
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Juniorafdelingen

Juniorafdelingen

Uddybning

Ny medlemmer

Pligtarbejde
Klubmærker
Næste
bestyrelsesmøde

Mogens Termansen kommer og
fortæller om 12 års sejlads i
Skotland.
Vi spørger Arne (nabo) om han har
et forslag.
Den 11. marts 2012. Der skal
ændres i vedtægterne. Dels brev fra
Center for Kultur og Fritid. JCEJ
kontakter dem. Derudover skal det
præciseres at indskud er noget man
ikke får igen.
Vi lander på 114 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. Den er klar igen.
Ny motor til Limboen. Det skal være
en 4 takt. På ca. 25 hk. Derudover
skal hækken forstærkes og stævnen
skal samtidig repareres på Limboen.
Peer Kliver kommer, når isen er væk
– februar / marts. Vi skal have
mærket pukler op – slæbested og ud
for den lille bro i havnen.
Vi har fået et tilbud fra rederiet
Limfjorden. Samme pris, men da han
stikker dybere bruger vi Peer Kliver.
Freddy Dahl Thomasen, Strædet 12,
Bisserup. Aktivt medlem og
venteliste til bådplads (ligger hos
fiskerne nu).
Verner Olsen Sørby Hovedgade 26.
4200 Slagelse. Aktivt medlem og
venteliste til bådplads.
Charlotte og Jens Herlev-Andersen
meddeles at de rykker ned på listen.
Da de ikke har benyttet den bådplads
de har haft i to år.
Aksel Beck bliver kontaktet da han
heller ikke har benyttet sin plads.
Mappe gennemgås.
Der skal laves 400 pr år for de næste
5 år.
Mandag 9. januar 2012 kl. 19.
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