Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub tirsdag den 20. november
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

Amerikakajen

Pligtarbejde
Danske Tursejlere

Antal gæstesejlere i
2012

Standerstrygning

Pæle

Ny medlemmer

Konklusion
Lokaletilskuddet fra kommunen er
ikke reguleret tilbage af kommunen
(de har udbetalt for meget til os).
Vi har fra Holsteinborgfonde fået
tilskud på 20.000 kr.
Fiskeriforeningen har endnu ikke
betalt for uddybning, beklædning af
broen og plastikplade.
Vi er lovet støtte. Endelig ansøgning
indsendes til FødevarerErhverv. LP
er ved at være færdig med
regnskabet.
Kun én andelshaver skylder for
manglende pligtarbejde.
Møde afholdt den 5/11. Skal BS
melde sig ind? Ja – og så ser vi om
et år, hvor mange medlemmer, der
melder sig ind i DT og dermed om vi
skal fortsætte.
336 i år. Sidste år ca. 413. Må
tilskrives en elendig sommer og
almindelig krise for bådejerne
(mange ledige pladser i mange
havne).
God tilslutning – også til frokosten.
Der var ikke kød nok til alle, fordi
nogen tog utilbørligt for sig af kødet i
starten? Den anden vej rundt, kunne
vi i bestyrelsen have talt stykker kød
og meddelt, hvor meget hver enkelt
kan tillade sig at tage.
Alternativt, kan vi opfordre
medlemmer til at lave maden i stedet
for pligtarbejde og lade klubben
betale udgifterne til det indkøbte.
Vi har fået ca. 45 fra Næstved
Sejlklub. De fik til gengæld en stor
plastik køreplade. Vi har derudover
tilbudt dem at købe den sidste.
John Højbusk, Blæsingevej 6,
Solbjerg, 4270 Høng. Tlf: 24675675
mail@hoejbusk.dk. Passivt medlem
og slæbestedsbruger. OK og
opkrævning for næste år.

Ansvarlig
LP

LP

LP
JCEJ og LP

OD

JCEJ

OD

LP

Generalforsamling

Søndag den 3.marts i
forsamlingshuset.
Forslag til vedtægtsændring:

JCEJ

8) For retten til bådplads betales et
indskud og en andel, som begge
fastsættes af generalforsamlingen. Det
indbetalte indskud refunderes ikke når
bådpladsen opgives. Andelen
nedskrives med 10 % pr. år dog til
max. kr. 100,00. Andelsbevis kan ikke
overdrages til andre end sejlklubben.
Andelsbeviset kan først udbetales, når
båd pladsen på ny er besat.
Andelsbeviset kan dog overdrages til
ægtefælle eller registreret partner
samt børn, der har aktivt medlemskab,
efter godkendelse af bestyrelsen.

Kontingentopkrævning

Julefrokost

Uddybning

Klubsatander

På valg er:
Ole Davidsen. Modtager ikke
genvalg.
Leif Sørensen og Jann Højgård
modtager genvalg.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer
/ suppleanter:
Lars Andersen.
Klaus Gøtzsche-Larsen
Poul H Olsen
Erik Popp Andersen
Christian Hansen
Skal udsendes i december sammen
med første indkaldelse. Priser
gældende for 2013:
Kontingent Aktiv 1.200,Kontingent passiv 275,Storplads 2.150,Ml plads 1.650,Lille plads 825,Slæbested 350.NB: 2) Kontingentet opkræves
helårsvis forud til betaling den 20/1.
Rykkergebyr påføres ved for sen
betaling.
Lørdag den 15. december kl. 18 i
klubhuset. Mad fra Kroen. Tilmelding
til Lone. LS laver nyhedsbrev og
opslag til klubhuset.
Vi har fået tilbud fra Rederiet
Limfjorden, men vi vil prøve Peer
Kliver igen. Han er ikke forhindret af
lavvande.
Vi har ikke flere af de store. Hvor var

Alle

LP

JCEJ

OD

Foredragsaften
Møde med FLID og
Korsør Sejlklub
Næste
bestyrelsesmøde

det vi købte dem sidst? LP og OD
finder ud af det
Vi må finde en foredragsholder.
LS
JCEJ har sendt forslag til LS.
29. November 2012. LP og JCEJ
JCEJ
deltager
Tirsdag den 4. december kl. 19.
Alle
Udsendelse af post til medlemmerne
– opkrævning og første indkaldelse til
generalforsamlingen.

