Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 1. juli 2012
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS) afbud,
Ole Davidsen (OD), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og Poul Erik Jensen
(PEJ)
Emne
Økonomien generelt
Pligtarbejde

Ansøgning om tilskud
til rep. af Amerikakajen

Amerikakajen

Reklame på
hjemmesiden??

Hjertestarteren

Køresten foran
slæbestedet

Juniorafdelingen
Ny medlemmer

Konklusion
Generelt ser det rigtigt positivt ud.
Hvad mangler:
• Bygninger males / kalkes (der
er nogen på opgaven)
• Bådstativer – der mangler lidt
• Vindkryds under broerne er på
vej
• Det store bord i forhaven skal
slibes igen er på vej.
• Slangeholdere er monteret –
meget flotte.
• Hækken klippes
JCEJ kontakter Jan Berg for at høre,
hvad der sker med ansøgningen hos
FødevareErhverv.
Vi skal have et sagsnummer så vi
kan indberette arbejdstimer.
Holsteinborgfonden er også søgt om
tilskud. Afventer svar
Der har været skybrud forleden, og
enkelte steder sætter jorden sig
stadigvæk. Det vil fortsætte, men
efter næste vinter vil den være klar til
at blive fyldt endeligt op.
Vest Sjællands Marineservice er
kontaktet igen. De er på vej siger de.
Bauhaus Nautic har meldt sig under
fanerne – de er også kommet med,
derudover sender de et optimistsejl.
Den er nu blevet registreret på
Hjertestarter-netvætket. Dvs at alarm
112 ved hvor den sidder, og at den
er tilgængelig døgnet rundt året
rundt.
De er kommet. Johnny Christensen
sørger for at de bliver lagt. Stenene
skal give bedre greb, når biler
trækker bådene op.
Sponsorer: Brugsen, Klippestuen,
Tømrer Thygesen
Dennis Langhoff, Bendslevvej 3,
4262 Sandved. Passivt medlem og
slæbestedsbruger. OK

Ansvarlig
LP

JCEJ

JCEJ

OD

OD

JHO

Pæle
Plads i vandet
Pinse - turen

Næste
bestyrelsesmøde

Tage Christensen, Haldagerlillevej 1,
4250 Fuglebjerg. Passivt medlem og
slæbestedsbruger. OK
Vi rykker Lars Birger for bestilling af
pæle hos SEAS. Ikke noget nyt
Der er nu en bådplads til salg. Vi
arbejder med ventelisten.
Det blev et brag af en tur med 9 både
fra Bisserup havn og 2 både fra
Korsør, hvor ejerne er medlem af
Bisserup sejlklub (René og Karsten)
Mandag den 27. august 2012 kl.
19.00
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JCEJ
JCEJ
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