Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag 7. marts 2013.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Lars
Olsen (LO), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Affaldsplan

Referat af
generalforsamlingen.
Ny vedtægter.
Opdatering af
hjemmesiden.
Oprensning i renden

Pligtarbejde

Konklusion
Foreløbigt godkendt af Danmarks
Fiskeriforening. Afventer svar fra
Slagelse kommune.
Det underskrevne referat og ny
vedtægter lægges på hjemmesiden
og sendes derudover til Holsteinborg
og Slagelse Kommune.

Ansvarlig
JCEJ

Vejret har sat en stopper for
oprensningen, men den genoptages
formentlig mandag.
Ole Davidsen og Jens Nielsen tager
med ud og bruger uddybningsfartøjet
til at sætte pælene i renden. Den
yderste røde afmærkning er rykket
på plads. Den grønne skal også
flyttes vestover. Dermed sparer vi
udgiften til at få ramslaget sat i
vandet og hevet op igen.
Ole har i øvrigt lovet at stå bi med at
vurdere oprensningen løbende
Broer
• Højtrykvaskes og males.
Kuglen
• Maling og pensler ligger klar
Bygninger
• Vinduer indvendig og
udvendig i klubhuset.
• Klubhuset udvendig.
Toiletterne
• Kumme fornys.
• Nye badeforhæng og bænke.
Lamel loft og lamper.
• Fliser??
Pladsen ved Amerikakajen
• Sten på pladsen. Afretning
under hammer.
Borde
• Rengøres og olieres/lakeres
Grillen shines op
• Rengøres og males med
ovnlak.
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LP og OD kan kun
modtage pdf filer fra
JCEJ
Tilbud fra Google
Søsætning og
standerhejsning
Småbådsklubben
Bisserup
Fiskeriforening
Nye medlemmer

Nyt bestyrelsesmøde

Ny varmepumpe
• Vi afmonter den selv hvis vi
skal have en ny.
Kajakstativerne.
• Nye rørskåle. Fulgene har
spist dem.
Afretning af P. plads
• Afrettes med stabil og sten.
Nyt / afhøvling af gulv i lille klublokale
• Vi undersøger mulighederne.
Kender nogen en nørd, der kan
installere ”gmail” på deres
computere? Vi ser tiden an.
Vi siger nej tak.
Nyhedsbrev bliver udsendt. Skal
også på hjemmesiden og hænges
op.
30-50 både besøger havnen sidst i
maj. De har fået tilbud på gæsteleje.
De afholder generalforsamling den
20. marts 2013. JCEJ er forhindret i
at deltage. JHO deltager
Søren Thøgersen Ørslevvej 62 4230
Skælskør. Passivt medlem og
venteliste. LM 22. accepteret.
Onsdag d.10. april kl. 19.30
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