Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub 25. februar 2014.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Lars
Andersen (LA), Poul Erik Jensen (PEJ) – afbud - og Jens Chr. Eskjær Jensen
(JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Sejlrenden

Konklusion
Uddybning påbegyndt 21. feb. 2014.
Peer Kliver har 8 borerør med.
Sideafmærkningerne er klargjort (2
nye grønne er indkøbt).Til og med
aften 25/2-14 er der taget 17 læs.

Ansvarlig
JCEJ

Pligtarbejde
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.

Påhængsmotor

Reparation af kanoen

LS

Oprettelse dæk på molen ved
slæbestedet.

LS

Vask / rodalon / af broerne. Alm.
klargøring af havnen

Alle

Baghaven skal ryddes for buske
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.

JHO
JHO
JHO - JCEJ

Manglende
kontingentbetaling

Økonomi
Budget
Forsikringer

Dansk
Søredningsselskab

Venteliste ansøgninger

Generalforsamling
Vinterforedrag

Datoer for søsætning
og standerhejsning

Nyt bestyrelsesmøde

ON, MBJ og KBC har bådplads og
endnu ikke betalt.
Et aktivt medlem og 4
slæbestedsbrugere mangler også at
betale.
Der er et overskud på omkring 5.000
kr.
Udsendes med endelig indkaldelse til
ordinære generalforsamling
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
Kommunen er søgt om tilskud.
Jan Henrik Tiede, Enøvej 8,
Bisserup, 4243 Rude. LM 27
Ja
Allan Thomsen, Skuderløse
Indelukke 19, 4690 Haslev. Dufoer
35.
Desværre for stor (faktisk 35,25 fod)
Endelig indkaldelse samt
ændringsforslag pakkes 25.februar
Lasse Jarl og Malen Wilken meget
levende om deres tur uden om til
Middelhavet og hjem igen via
kanalerne. En meget fin aften.
Store både torsdag den 24. april kl.
12 og andre lørdag den 26. april fra
kl. 8. Standerhejsning den 27. april.
Skrives ind i brevet sammen med
medlemskort etc.
Umiddelbart efter
generalforsamlingen

LP
Alle
LP + (JCEJ)

JCEJ

JCEJ

JCEJ
LS

JCEJ

Alle

