Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 13. maj 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
Foreløbigt godkendt af Danmarks
Fiskeriforening. Slagelse Kommune
har også godkendt den. Planen er
sendt til Miljøstyrelsen
Møde på havnen afholdt den 6. maj
Peter Raaschou fra kommunen var
positiv for at acceptere at molen er
offentligt tilgængeligt område og at
Havnevejen går hele vejen derned.
Også positivt indstillet på at
kommunen har ansvaret for asfalten
og bedre belysning. Lars Birger og
Jacob Borello deltog. Vi hører
nærmere fra kommunen
Slagelse Kommune er rykket for
møde. Det er ikke kommunens bord,
men miljøstyrelsens – de har fået en
mail den 15. april, men ikke svaret.
Vi har modtaget tilskud fra Slagelse
Kommune.
Den forsvundne grønne afmærkning
er tilsyneladende helt væk.
Undersøger om vi kan svejse en af
de afmærkninger, der er savet over.
Tak til Karl og Ole for udlægning af
kuglen.
Vi har udsendt nyhedsbrev om at
medlemmerne skal henvende sig
vedr. opgaverne.
Det går meget trægt med
henvendelser.
Bygninger
• Vinduer indvendig og
udvendig i klubhuset.
• Klubhuset udvendig.
• Nyt gulv i lille klublokale:
Gulvet er spartlet og klar til at
blive lagt.
• Loftbjælker males i samme
farve som i det store lokale og
væge ludbehandles.
Toiletterne
• Nye badeforhæng og stang er
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indkøbt. Bænke skal males.
Loft rengøres og males.
Pærer skiftes til type som
lyser hurtigere.
Fliser rengøres.
Afskærmning omkring
udluftning.
Toiletter skrues fast

Pladsen ved Amerikakajen
• Sten på pladsen. Afretning
under hammer.
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.
• Ny kajakker og kano skal
kunne låses til stativet.
Afretning af P. plads
• Afrettes med stabil og sten.
Sten bestilles hos Leif
Danielsen.
Flydebro skal fyldes.
Cykler-, kano- og
havkajak-udlån
Søsætning og
standerhejsning

FLID

Pinseturen

2 kajakker og en kano er købt af
Jacob Borello. De skal bare hentes
Grillen blev en rimelig succes, selv
om der ikke var fyldt helt op med
medlemmer.
To både er endnu ikke søsat. Ejerne
kontaktet.
Vi undersøger fordelene ved
medlemskab.
1010 kr. i basisudgift. Derudover
11,11 kr. pr fast plads (1565,5 kr. ved
50 pladser) samt 0,81 kr. pr
gæstebåd i månederne maj til
september. Vi har vurderet det ikke
pt. er relevant.
Skippermøde Lørdag d.18/5 kl.
10.00. i klubhuset.
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Økonomi
Nyt bestyrelsesmøde

Maritimt knudepunkt Storebælt har
bedt om billeder af lokaliteterne mv.
til en nyudviklet app, der skal
promovere havnene i Slagelse
kommune.
Det ser godt ud.
Mandag d.5/8 19.30
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