Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub 2013.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Lars
Andersen (LA), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Affaldsplan
Belysning på havnen
Ramsarområde

Sejlrenden

Pligtarbejde

Konklusion
Er endelig godkendt
Ikke noget nyt
Slagelse Kommune er rykket for
møde. Det er ikke kommunens bord,
men miljøstyrelsens – de har fået en
mail den 15. april, men ikke svaret.
Skal vi have borerør til
afmærkningen.
En rød blåser løsnede sig tidligere på
sommeren. Kæden slidt over. Hvid
blåser er sat i ankeret, der ikke var til
at få op. De andre har været på land
og er tjekket. En fik kæden udskiftet
med reb.
Blåsere skal ind inden vinter
Peer Kliver giver et tilbud på 8
borerør.
Hvad er der tilbage???
Toiletterne
 Loft rengøres og males.
 Afskærmning omkring
udluftning.

Grillen shines op
 Rengøres og males med
ovnlak.
Ny varmepumpe
 Vi overvejer om der skal
sættes en ny op. Vi afmonter
den selv hvis det kan lade sig
gøre.
Ole Nielsen har tilbudt at skifte
den.

Cykler-, kano- og
havkajak-udlån
Nye låse og nøgler til

2 kajakker og en kano er købt af
Jacob Borello. De er ikke blevet
brugt så meget
Låse bliver fornyet og bliver ændret

Ansvarlig
JCEJ
JCEJ
JCEJ

JCEJ

LA

LS

masteskur, slæbsted,
limbo og kajakker.
Sponsorat spar Nord
Bank
Påhængsmotor

Havnefest

Gæstesejlere
MKS

Økonomi
Nye medlemmer

Nyt bestyrelsesmøde

sådan at A nøglen passer til kajak og
kano.
Lone og Jens Chr. Tager kontakt til
Spar Nord.
Erstatning for den stjålne Pasun er
udbetalt. Vi skal have en ny. Vi går
efter Tohatsu som vi har tilbud på
15.495,Vi skal have hjælpere til kapsejlads,
tovtrækning og teltopsætning og –
nedtagning. Erik Popp er med fredag
og lørdag eftermiddag. Harly er med
på nedtagning søndag. Leif Ejlebjerg
er med fredag, lørdag og søndag.
Derudover deltage vi fra bestyrelsen
som har mulighed.
Hvor mange er vi nået til? dd. har vi
rundet 500.
Maritimt knudepunkt Storebælt har
bedt om billeder af lokaliteterne mv.
til en nyudviklet app, der skal
promovere havnene i Slagelse
kommune. App’en er i gang. Vi
forslår at der bliver et link til videoen
på hjemmesiden.
Det ser fornuftigt ud.
Arne Andersen, Hvirvilsvej 12,
Bisserup. Aktiv.
Jeppe Højgård Olsen.
Bisseruphavnevej 45. Passiv.
Erik Stennholm Møller.
Langetoftevej. 4700 Næstved.
Passiv. Venteliste.
Tomas Frydenberg. 3460 Birkerød.
Slæbestedbruger.
Leif Hansen. Kysemarkvej 9.
Slæbestedsbruger.
Michael Scharla Nielsen. Havevej 4.
4700 Næstved. Slæbestedsbruger.
Hans-Henrik Jacobsen.
Skolebakken10. Slæbestredsbruger.
Gert Friborg. Bisserupbyvej 8
Slæbestedbruger.
Mandag 2 september kl 19.30

JCEJ

Alle

