Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 7. maj 2012
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Ole
Davidsen (OD), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og Poul Erik Jensen (PEJ)
Emne
Økonomien generelt

Pligtarbejde

Konklusion
Alle har betalt kontingent. Der er
kommet 500 kr. for reklame på
hjemmesiden fra Næstved
skumlager. Der er kommet 72.038,45
kr. fra EU projektet (sidste tilskud) fra
sidste og forrige år, så Generelt ser
det rigtigt positivt ud.
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.
• Hovedrengøring af toiletter
Hvad mangler:
• Bygninger males / kalkes (der
er nogen på opgaven)
• Stød opgraves langs sydsiden
af servicebygningen –
området jævnes – derefter
sten på området.
• Sten på parkeringspladsen
• Bådstativer
• Gammelt jern skal sælges
• Vindkryds under broerne
• Det store bord i forhaven skal
slibes igen
• Flydebroen skal fortøjes og
påfyldes vand
• Oprydning i masterummet
• Nye numre på pladserne
• Vrider til Optaget / Fri skiltene,
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så de kan låses
Ansøgning om tilskud
til rep. af Amerikakajen

Afslutning af regnskab
for Amerikakajen

Reklame på
hjemmesiden??

Reklameskilt på
servicebygningen

Uddybning
Juniorafdelingen

Ny medlemmer

FødevareErhverv har meddelt at der
skal være indhentet tilbud fra mindst
2 leverandører for så vidt angår
kørepladerne. På det tidspunkt var
pladerne købt. Der er argumenteret
for at det var det eneste sted man
kunne levere pladerne i den
størrelse, samt at de var billige jf.
priser der kunne findes på nettet.
Afventer svar.
Holsteinborgfonden er også søgt om
tilskud. Afventer svar
Vi lander et godt stykke under
budgettet på de 111.000 kr.
Der mangler formentlig kun optælling
af pligtarbejdstimer.
Specielle lister til arbejdstimer
fremskaffes fra Slagelse
Landudvikling
Næstved Skumlager 55 73 18 18
eller Stella 40618448 er på
hjemmesiden (har leveret hynder til
Karls båd!). Vest Sjællands
Marineservice er kontaktet. De er på
vej siger de.
En elinstallatør (slæbestedsbruger)
har ansøgt. Bestyrelsen ønsker ikke
skilte på bygningen. Men er åbne for
alternative løsninger.
Har ikke hørt fra ham igen.
Peer Kliver sejlede efter endt arbejde
den 8. april
Brugsen sponsorer med beløb til 2
joller. Flere andre sponsorer er på
vej.
Søren Elnegaard, Hovkrog 9, 4684
Holmegård. Passivt medlem og
slæbestedsbruger.
Palle Jørgensen, Ydre Korsørvej 3,
4250 Fuglebjerg. Passivt medlem og
slæbestedsbruger
Preben Andersen, Gyrstingevej 113,
4180 Sorø. Passivt medlem og
slæbestedsbruger
Christian Holst, Møllegårdsparken
10, 4262 Sandved. Passivt
medlemskab og slæbestedsbruger.
Søren Skovhus, Saltøvej 85, 4700
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Pæle
Plads i vandet 2012

Pinse - turen
2 pæle hives op og
slås i igen
Næste
bestyrelsesmøde

Næstved. Passivt medlemskab og
sæbestedsbruger.
Vi rykker Lars Birger for bestilling af
pæle hos SEAS. Ikke noget nyt
Pladserne i havnen skal gennemgås
og omfordeles. Der er ændret på en
del bådpladser. Når Lone har lavet
en ny liste kontakter vi de bådejere
der skal flytte.
En stor plads er lige blevet ledig.
Jesper Blixenkrone Hansen – Apollo
32 har mundtlig accepteret pladsen.
Skippermøde kl. 10 den 26. maj
2012.
Vi prøver at bruge en kloakspuler og
ramslaget med spil.
Søndag den 1. juli 2012 kl. 19.00
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