Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 27. august 2012
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Ole
Davidsen (OD), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Emne
Økonomien generelt
Pligtarbejde

Ansøgning om tilskud
til rep. af Amerikakajen

Reklame på
hjemmesiden??

Antal gæstesejlere i
2012
Brombærtur
Standerstrygning

Juniorafdelingen

Pæle

Ny medlemmer
Næste
bestyrelsesmøde

Konklusion
Generelt ser det rigtigt positivt ud.
Hvad mangler:
• Vindkryds under broerne mangler.
• I øvrigt mangler kun et
medlem at udføre pligtarbejde
JCEJ kontakter Jan Berg (rykket igen
– han er ikke på kontoret før efter 31.
august) for at høre, hvad der sker
med ansøgningen hos
FødevareErhverv.
Vi skal have et sagsnummer så vi
kan indberette arbejdstimer. (185
timer). Holsteinborgfonden er også
søgt om tilskud. Afventer svar.
Der er brugt ca. 185 timer på
projektet
Bauhaus Nautic er kommet på
hjemmesiden, men har ikke betalt
regningen endnu. Lone rykker dem.
De har sendt et optimistsejl.
314 frem til nu. Der var 361 frem til 1.
september 2011.
15. + 16. september 2012.
Skippermøde den 15/9 kl. 10:00
Søndag den 28. oktober 2012. LP
tjekker priser hvis kroen leverer.
OD bestiller Kim til den 27 og LS
bestiller Henrik Palle til onsdag den
24. oktober.
Fedturen havde vejr som sjældent
før. Der var 8 unge sejlere og
Christian, Flemming og Jann. Det
blev til gode sejladser og en
spændende ekskursion ind i Noret
bag Ormø.
Vi rykker Lars Birger for bestilling af
pæle hos SEAS. Ikke noget nyt. Der
sker næppe noget.
Borerør fra Nordsøen er dyre – 120
kr./m inkl. moms. Men de holder vel
bedre i længden. Vi påbegynder
undersøgelser
Michael Pedersen, Langgade 1,
Sandved. Venteliste. OK
Mandag den 24. september 2012 kl.
19:30 i klubhuset.
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