Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub 21. oktober 2013.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP) AFBUD, Leif Sørensen (LS),
Lars Andersen (LA) AFBUD, Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær
Jensen (JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Belysning på havnen

Ramsarområde

Sejlrenden

Pligtarbejde

Konklusion
Peter Raaschou er rykket for svar
den 15/10. Der er ikke økonomiske
ressourcer til at udvide belysningen i
kommunen, men Peter har lovet at
holde projektet kørende.
Vi må så fortsætte med at have lys
på havnen.
Miljøstyrelsen er rykket for svar igen
den 15/10. Har lovet at vende tilbage
inden månedens udgang.
Skal vi have borerør til
afmærkningen. Peer Kliver er rykket
pr. mail 15/10…
Midterste grønne sideafmærkning
ser ud til at være påsejlet (peger mod
syd)….
Sideafmærkningsrørene (2 røde og 2
grønne) skal bjærges.
Blåsere skal ind inden vinter.
Kugle skal ind.
Hvad er der tilbage???
Toiletterne
 Loft rengøres og males.


Sponsor Kursus

Bagerste båke skal
udskiftes

Toiletter og håndvaske
efterses

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.
Reparation af kanoen
JCEJ har deltaget d. 10-10 i kursus
vedr. sponsoransøgninger mv.
Det er tidskrævende, men indtil
videre er det en god aftale vi har med
Spar Nord Bank.
Metalmast (fra gamle mastekran) er
gjort klar af Jesper Blixenkrone
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Påhængsmotor
Havnefest
Juniorafdelingen

Trænerkursus

Gæstesejlere

Økonomi
Venteliste. Fordeling af
ledige pladser

Hansen. Johnny er kontaktet for
tilbud om grave og støbearbejde.
Vi afventer tilbud, men vi er lidt i
tidsnød for at få støbt fundamentet.
Håber vi kan få Kim til at trække den
gamle mast op og rejse den nye.
Vi skal have monteret en alarm på
Limboens motor.
Der blev et lille underskud på 885 kr.
som Bytinget har besluttet at dække.
Milo Buur blev kredsmester og
nummer 3 i Tera Sport ved Harboe
Cup stævnet i Skælskør 29.
september. Milo sejler også i
Skælskør Sejlklub i større joller og
regner med at blive ved frem til 5.
december. Der er krummer i den
dreng!
DS tilbyder trænerkurser for junior
trænere. Der kniber med at finde tid
for JHO og Christian, men vi arbejder
videre på det.
Hvor mange er vi nået til? Dags dato
har vi rundet 605 – DET ER SUPER
REKORT!
Det ser fornuftigt ud.
Bo Rasmussen har søgt om større
plads. Per Stenbøg har søgt om
plads (28 fods sejlbåd). Bo får
Prebens plads (nr. 10). Per har første
prioritet ifølge ventelisten og får en
plads på nordsiden. Han skal have
en opkrævning fra passivt til aktivt
medlemskab fra 2014. Vi har 2 ledige
pladser mere efter salg af både her i
efteråret
JCEJ ringer rundt igen helt fra
toppen.
Jørgen Almind (har andelsbevis),
Thomas Gedde Højland og Henrik
Jensen har bedt om udsættelse. De
er orienteret om at de skal kontakte
klubben når de er klar til at gøre brug
af en bådplads. Niels Bjarne Hansen
og Per Hendriksen ønsker at blive
slettet fra ventelisten (skal have
deres depositum retur). Per
Christensen og Verner Olsen får de 2
ledige pladser. De skal have en
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Nye medlemmer

Brombærtur
Bådoptagning
Dansk
Søredningsselskab

Standerstrygning
Nyhedsbrev

Julefrokost
Generalforsamling
Vinterforedrag

Nyt bestyrelsesmøde

opkrævning gældende fra 2014.
Flemming Nielsen, Svalevej 2, 4250
Fuglebjerg (passivt medlemskab og
venteliste) OK.
14. til 15. september.
Torsdag den 31. oktober (de store)
og lørdag den 2. november (resten).
Vi skal være 15 frivillige. Vi prøver at
lave et møde med potentielle
deltagere.
Se www.dsrs.dk
Søndag den 3. november.
Leif Ejlebjerg står for menuen
Om foredragsaften.
Reminder til standerstrygning med
tilmelding.
Reminder om julefrokost.
Reminder om generalforsamling.
Fredag den 13. december 2013 kl.
18 i klubhuset. Mad fra kroen
Plan: Søndag den 9. marts 2014.
Forsamlingshuset er booket.
Plan: Fredag aften den 31. januar
2014 kl. 18. Forsamlingshuset er
booket. Lasse Jarl og Malen Wilken
vil fortælle om Æfnitýrs tur til
Middelhavet.
Mandag den 25. november kl. 19:30
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