Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub 25. november 2013.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS) AFBUD,
Lars Andersen (LA) AFBUD, Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær
Jensen (JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Ramsarområde

Husleje til Holsteinborg
Gods
Sejlrenden

Pligtarbejde

Konklusion
Svar er kommet. Det er afgørende
om evt. projekter påvirker miljøet –
mere end om et område er uden for
eller uden for Ramsar og Natura
2000 området.
Taget til efterretning
LS og JCEJ har haft møde med
greven. Ny kontrakt er endnu ikke
fremsendt til os.
Vi vil gerne 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 1
grønt) skal bjærges Det andet
grønne rør er drevet på land og
tilbageleveret af Jørgen Sørensen.
LP har taget mappen med til kontrol.
Hun finjusterer med OD

Ansvarlig
JCEJ

JCEJ

JCEJ

Hvad er der tilbage???
Toiletterne
 Loft rengøres og males.


Toiletter og håndvaske
efterses. De må kunne
rengøres. Det tager vi til
foråret.

LA
PEJ

LA
Ny varmepumpe
 Vi overvejer om der skal
sættes en ny op. Her ved
minus 1˚C lyder den en lille
smule larmende. Vi afmonter
den selv hvis det kan lade sig
gøre.
Ole Nielsen har tilbudt at skifte
den.
LS
Reparation af kanoen

Bagerste båke skal
udskiftes

Påhængsmotor

Trænerkursus
Økonomi
Venteliste. Fordeling af
ledige pladser
Nye medlemmer
Dansk
Søredningsselskab

Standerstrygning

Julefrokost

Generalforsamling

Vinterforedrag

Nyt bestyrelsesmøde

Baghaven skal ryddes for buske
Metalmast (fra gamle mastekran) er
gjort klar af Jesper Blixenkrone
Hansen. Johnny er kontaktet for
tilbud om grave og støbearbejde.
Vi har fået et overslag, men der er
endnu sket noget.
Vi skal have monteret en alarm på
Limboens motor, når den kommer
tilbage fra Christian.
Bananen skal op og motoren skal til
tjek – den har svært ved at skifte
gear.
Der er ikke fundet nogen
Det ser fornuftigt ud.
Pladserne er fordelt, og den ny
venteliste er klar.
Ingen ansøgninger siden sidst
Vi skal være 15 frivillige. Vi prøver at
lave et møde med potentielle
deltagere. DSRS overvejer stadig om
de har råd til en station mere.
Se www.dsrs.dk
Søndag den 3. november.
Leif Ejlebjerg og Berit stod for
menuen. Det var en stor succes,
megen ros til kokkene. Håber det kan
gentages.
Fredag den 13. december 2013 kl.
18 i klubhuset. Mad fra kroen. Pris
150 kr. tilmelding til Lone inden den
8. december 2013
Søndag den 9. marts 2014.
Forsamlingshuset er booket.
Indkaldelse samt opkrævning af
kontingenter klargøres i dag.
Fredag aften den 31. januar 2014 kl.
18. Forsamlingshuset er booket.
Lasse Jarl og Malen Wilken vil
fortælle om Æfnitýrs tur til
Middelhavet.
Vi pakker udsendelser onsdag den 4.
december 2013
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