Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 10. april 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
Oprensning i renden

Pligtarbejde

Konklusion
Foreløbigt godkendt af Danmarks
Fiskeriforening. Afventer
STADIGVÆK svar fra Slagelse
kommune.
Slagelse Kommune er rykket for
møde.
Slagelse Kommune er rykket for
møde
Det er klaret. Der er afsendt
ansøgning om tilskud til Slagelse
kommune. Den yderste grønne
sideafmærkning har forladt os den 6.
april i SV vind??? Den er umiddelbart
ikke drevet ind på kysten indtil
Christianholmskoven.
To røde og to grønne
sideafmærkninger på pæle er sat i af
uddybningsskibet.
Så det betyder at ramslaget ikke skal
i vandet i år.
Vi udsender nyhed brev om at
medlemmerne skal henvende sig
vedr. opgaverne.
Broer
• Højtrykvaskes og males.
Kuglen
• ligger klar på Amerikakajen.
Bygninger
• Vinduer indvendig og
udvendig i klubhuset.
• Klubhuset udvendig.
• Nyt gulv i lille klublokale: pris
3.623.- + spartel og div. Ca.
1,000.• Loft ludbehandles i lille
klublokale.
Toiletterne
• Kumme fornys eller repareres.
• Nye badeforhæng og bænke.
Lamel loft og lamper.
• Fliser??
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Pladsen ved Amerikakajen
• Sten på pladsen. Afretning
under hammer.
Borde
• Rengøres og olieres/lakeres
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.
Kajakstativerne.
• Nye rørskåle. Er købt og skal
monters.
Afretning af P. plads
• Afrettes med stabil og sten.
Cykler-, kano- og
havkajkaudlån

LP og OD kan kun
modtage pdf filer fra
JCEJ
Søsætning og
standerhejsning

FLID
Bisserup
Fiskeriforening
Generalforsamling
Nye medlemmer

Nyt bestyrelsesmøde
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Vi vil undersøge muligheden for at
have mere end en cykel og evt. et
par havkajakker/kano, der kan lånes
ud til gæstesejlere.
LP har fået en gmail. Og nu virker
det.

Alle.

Madhold. Ingen har henvendt sig.
Derfor ingen mad til frokost, men
bestyrelsen vil om vejret tillader det
sørge for der er tændt op i grillen. Så
medbring grillmad og service.
Drikkevarer kan købes.
Vi undersøger fordelene ved
medlemskab
Referat fra JHO. Taget til
efterretning.

LS

d.d. en stor plads ledig.
Nyt medlem: Slæbestedsbruger.
Per Søndergaard
Ellegårdsvej 36
4684 Holmegård.
OK.
13-5 kl. 19.30
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