Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub 27. januar 2014.
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
Husleje til Holsteinborg
Gods
Sejlrenden

Pligtarbejde

Konklusion
Kontrakten er underskrevet og
huslejen betalt
Vi vil gerne have borerør til
afmærkningen. Peer Kliver er rykket.
Midterste grønne sideafmærkning er
forsvundet. Sideafmærkningsrørene
(2 røde og 1 grønt) er ikke bjærget.
Et grønt rør er drevet på land og
tilbageleveret af Jørgen Sørensen.
Det andet er forsvundet. Af de røde
rør, står det ene (inderste) stadig.
Det andet ligger i isen – der nu er
kommet – mellem det inderste og
Øster Fed.
LP har taget mappen med til kontrol.
Hun finjusterer med OD. Der var kun
et medlem, der ikke havde arbejde –
de har betalt.

Ansvarlig
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.
27/1-14 ser varmepumpen ud
til at klare skærene.
Reparation af kanoen

LS

Baghaven skal ryddes for buske

JHO

Bagerste båke
Påhængsmotor

Manglende
kontingentbetaling
Økonomi
Budget
Forsikringer

Dansk
Søredningsselskab

Sejlerens

Venteliste

Generalforsamling

Vinterforedrag

Datoer for søsætning
og standerhejsning

Er udskiftet. Tak til OD og PEJ
Vi skal have monteret en alarm på
Limboens motor, når den kommer
tilbage fra Christian.
Bananen er oppe og motoren sendt
til service – den har svært ved at
skifte gear.
Godt 40 mangler at betale (26/1-14).
Vi udsender rykkere, der sendes ud
mandag den 3/2.
Der er et overskud på omkring 5.000
kr.
Diskuteret. Vi finjusterer det med
revisorerne den 8. februar.
Det viser sig at vores
paraplyorganisation DIF har en del
forsikringer, der dækker os. Vi har
bedt Erik Popp om hjælp.
DSRS overvejer stadig om de har
råd til en station mere. De vender
tilbage 1. marts, har de skrevet.
Se www.dsrs.dk
Skal vi nævne Antikhuset, Butik 66,
Fisk og Ost på Havnevejen? Ja.
JCEJ prøver at få det med.
Ingen nye ansøgninger om
medlemskab.
Allan Petersen – har været medlem
længere end nogen andre – har solgt
sin båd og er udmeldt. Verner Olsen
har meldt fra til en havneplads i
denne omgang. JCEJ kontakter de
næste 2 på listen
Søndag den 9. marts 2014.
Forsamlingshuset er booket.
Der er indkommet et forslag til
ændring af ordensreglementet fra
Leif Ejlebjerg Jensen. Vi har
gennemgået det og er enige med
LEJ – indføjer det i endelige
indkaldelse til generalforsamlingen –
sammen med et par stavefejl.
Fredag aften den 31. januar 2014 kl.
18. Forsamlingshuset er booket.
Lasse Jarl og Malen Wilken vil
fortælle om Æfnitýrs tur til
Middelhavet.
Store både torsdag den 24. april kl.
12 og andre lørdag den 26. april fra
kl. 8. Standerhejsning den 27. april.
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JCEJ

LS

JCEJ

Nyt bestyrelsesmøde

Skrives ind i brevet sammen med
medlemskort etc.
Vi pakker udsendelser den 25/22014 kl. 19 hos Lars.

Alle

