Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 11. marts 2012 i
Forsamlingshuset umiddelbart efter generalforsamlingen.
Jann Højgaard Olsen (JHO ). Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Ole
Davidsen (OD), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og Poul Erik Jensen (PEJ)
Emne
Konstituering af den ny
bestyrelse

Pligtarbejde

Konklusion
Formand
• Renden
• Oprensning havn
• Afmærkning
• Broer
• Fordeling af havnepladse
Næstformand
• Juniorafdeling
• Pladsen ved toilet og
mastebygning
Sekretær
• Renden
• Broer
Bestyrelsesmedlem
• Bygninger
• Havnefoged
Bestyrelsesmedlem
• Renden
• Broer
• Fordeling af havnepladser
Kasserer
• Kasserer
Vi skal have frivillige.
• Ramslag. Fundament er under
fremstilling. rep. og montering
af spil bliver herefter gjort.
Brædder og bjælker bliver
hentet næste uge.
• Pæle. 8 er helt oppe og
mange skal slås efter.
• Renden
o Der skal skoves og
males 4 ny
askestammer, der skal
slås når der er uddybet.
Kontakter Karlshøj.
o Afmærkning med anker
skal repareres
• Amerikakajen
Johnny kontaktes for
gravearbejde.
• Anduvningsbøjen tætnes og
lægges ud

Ansvarlig
JCEJ

JHO

LS
OD
PEJ

LP
OD.

JCEJ

OD

Ansøgning om tilskud
til rep. af Amerikakajen

Reklame på
hjemmesiden??

El-stander væltet af bil
Juniorafdelingen

Uddybning

Ny medlemmer

Pæle
Forsikringer
arbejdsskader
Kontrakten med
Holsteinborg Gods
Amerikakajen
Havnepladser

Næste
bestyrelsesmøde

• Uddybning / oprensning
• Bygninger males og kalkes.
Endelig ansøgning er indsendt og
behandles på Landudvikling
Slagelses bestyrelsesmøde 15.
marts 2012. Hvis positivt sendes den
videre i systemet.
• Materialer er bestilt
• Gravemaskine skal bestilles
Næstved Skumlager 55 73 18 18
eller Stella 40618448. De kommer
med forslag til logo til hjemmesiden.
Vi Satser på 500 kr. pr. år og spørger
andre.
Der er styr på det. Vognmanden
betaler. Thyge reparerer.
Bananen skal bundmales og
søsættes, så den er klar til når
ramslaget sættes i vandet. Dens
motor skal hentes.
Peer Kliver kommer ca. 12. marts –
udsat 14 dage. Vi skal have mærket
pukler op i slæbested og ud for den
lille bro i havnen. Det han graver op
skal kunne være i et læs
Christian Stolpe Fabricius,
Sønderskovvej 14, 4180 Sorø.
Venteliste. Motorbåd 7,5 x 2,0 –
dybdegang 0,8m. JCEJ kontakter
ham og fortæller at der er 12 foran.
Martin Borch-Christensen, Skælskør
Landevej 18, 4262 Sandved
Slæbestedsbruger. OK
Vi rykker Lars Birger for bestilling af
pæle hos SEAS. Ikke noget nyt
Det undersøges om der er dækning
for dem der yder frivilligt arbejde
Vi har ikke været i stand til at øge
antal havnepladser. Hvad siger
godset
Kan vi også søge
Holsteinborgfonden
Anders Johansen har for lidt plads til
sin båd (8,1 x 2,8 – dybdegang 0,9m)
Niels Christian - Plads nr. 4 har også
problemer
Mandag den 2. april 2012 kl. 19 i
klubhuset
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