Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 26. februar 2012 i
sejlklubbens lokaler kl. 19,00.
Jann Højgaard Olsen (JHO ). Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Ole
Davidsen (OD) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ). Poul Erik Jensen (PEJ)
på ferie.
Emne
Konklusion
Ansvarlig
Endelig indkaldelse til
Materialet pakket. JHO frankerer
Alle
generalforsamlingen
Generalforsamling
OD bestiller morgenbrød med videre. OD - Alle
Vi mødes kl. 8 i forsamlingshuset.
Ansøgning om tilskud
Jan Berg kontaktet. Ansøgningen –
JCEJ - OD
til rep. af Amerikakajen den endelige - afsendt.
Vi bliver nødt til at gå i gang meget
snart. Plader skal bestilles. Rustfri
rundjern skal købes, når vi har fundet
anker blokkene. Vi kan først få at
vide om vi får tilskud efter deres
næste bestyrelsesmøde den 15.
marts. Men vi kan starte for egen
regning og risiko.
Reklame på
Næstved Skumlager 55 73 18 18
JCEJ
hjemmesiden??
eller Stella 40618448. De kommer
med forslag til logo til hjemmesiden.
Vi Satser på 500 kr. pr. år og spørger
andre.
Betalinsservice
Hvad koster det. LP undersøger det. LP
El-stander væltet af bil Der er styr på det. Vognmanden
OD
betaler. Thyge reparerer.
Agterpæle
Ca. 8 er lettet af isen. Vi har fanget
PEJ - JCEJ
dem. 2 står meget løst, og mange
andre skal slås efter.
Ramslaget
Montering af spil er på vej. Bo laver
OD
smedearbejdet.
Vedtægtsændringer
Center for Kultur og Fritid har ikke
JCEJ
svaret, og dermed ikke fremkommet
med nogen forslag til ændringer.
Juniorafdelingen
Der er gjort en stor indsats for at
JHO
hverve ny sejlere. Pressemeddelelse
og juniorafdelingen har shinet deres
hjemmeside.
Juniorafdelingen
Vi har bestilt en ny motor til
JHO
36.497,50 kr. som leveres og betales
i foråret. Bananen skal bundmales og
søsættes, så den er klar til når
ramslaget sættes i vandet. Dens
motor skal hentes.
Uddybning
Peer Kliver kommer ca. 12. marts. Vi JCEJ
skal have mærket pukler op –
slæbested og ud for den lille bro i
havnen.

Sejlrenden

Ny medlemmer
Pæle
Næste
bestyrelsesmøde

Isen har taget alle pælene. De skal
erstattes. De 3 mærker, der står med
anker er der stadig
Ingen ansøgninger modtaget siden
sidste bestyrelsesmøde.
Vi rykker Lars Birger for bestilling af
pæle hos SEAS. Ikke noget nyt
Umiddelbart efter
generalforsamlingen.

JCEJ

JCEJ
JCEJ
Alle

