Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 2. april 2012
Jann Højgaard Olsen (JHO) afbud. Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS),
Ole Davidsen (OD), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og Poul Erik Jensen
(PEJ)
Emne
Standerhejsning

Pligtarbejde

Forsikring.

Ansøgning om tilskud
til rep. af Amerikakajen

Konklusion
Søndag d.29-4 Kl. 12 efterfølgende
frokost i klubhuset.
Inge laver maden. Biksemad 125.Tilmelding til Inge og Ole 40 96 59 18
senest 25-4.
Vi skal have frivillige.
• Ramslag. Søsat og næsten
køreklar.
• Pæle. Start i påsken.
• Renden
• Der skal skoves og males 4 ny
askestammer, der skal slås
når der er uddybet. Der er et
praktisk problem med
transporten fra skoven. Men
det kan løses evt. med
vognmand.
• Afmærkning med anker skal
repareres
• Amerikakajen. Start i morgen
3/4.
• Anduvningsbøjen tætnes og
lægges ud. Bliver rep. snarest.
Spørgsmål på generalforsamling
vedr. forsikring af medlemmer under
pligtarbejde.
Det er undersøgt og vi har fået en
tilføjelse til forsikringen. Så nu er alle
dækket.
Landudvikling Slagelse har 23/32012 indstillet til Natur og
Erhvervsstyrelsen, at vi får 40 %
(44.600 kr.). Svar afventes.
Tilskuddet er ikke afhængigt af om vi
får tilskud fra andre fonde.
Holsteinborgfonden har
ansøgningsfrist den 15. april. Vi
undersøger om det er Gavefonden
eller Erhvervsfonden vi skal søge.
Vi overvejer at indmelde os
Landudvikling Slagelse
generalforsamling 12-4.
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Reklame på
hjemmesiden??

Reklameskilt på
servicebygningen

El-stander væltet af bil
Juniorafdelingen

Uddybning

Ny medlemmer

Pæle
Plads i vandet 2012
Næste
bestyrelsesmøde

Næstved Skumlager 55 73 18 18
JCEJ
eller Stella 40618448 er på
hjemmesiden. Vest Sjællands
Marineservice har jeg ikke fået
kontakt til.
En elinstallatør (slæbestedsbruger)
har ansøgt. Bestyrelsen ønsker ikke
skilte på bygningen. Men er åbne for
alternative løsninger.
Er repareret
OD
Bananen er i vandet – motoren skulle JHO
virke.
Peer Kliver kommer meget snart. Er
ved at reparere (svejse) utætheder i
prammen, og regner med at kunne
sejle fra Fredericia i morgen aften. 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 – har valgt at
forsøge sig i Karrebæksminde i
stedet.

JCEJ

Vi rykker Lars Birger for bestilling af
pæle hos SEAS. Ikke noget nyt
Pladserne i havnen gennemgået og
fordelt. Alle er besat
Mandag den 7. maj kl. 19.00
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