Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 7. april 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)
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Konklusion
Er udført – og betalt.
Fremover skal vi nok ikke regne med
samme beløb i støtte fra kommunen.
Vi skal have et møde med Flemming
Erichsen i første omgang.
Molen ved slæbested rettes op. Der
skal monteres afdækningsfilt og
fyldes op med stabil.
Det bliver en stor omgang:
Brædderne skal afmonteres og der
skal fyldes op med betonaffald
(Flemstofte)
Påfyldning af stabil langs molen bag
båken
Broerne skal renses (Rodalon) og
måske have en eller anden form for
træbeskyttelse. Det gør Birger.
Ny pæl til agterfortøjning på
nordsiden af øst-vest gående bro.
Broen repareres – fastgøres mellem
plads 35 og 36
Ny pæl til broen skal slås på
vestsiden af broen der går nord-syd
(pæl nummer 7 talt fra nord mod syd)
Over for den lille bro skal broen på
vestsiden ned på plads og fastgøres
Østlige ende af lille bro sikres /
fasgøres bedre
Østlige ende af lille bro sikres /
fasgøres bedre
Fenderlægter på vestsiden af broen
skal udskiftes. Svend Aage
Fenderbræt på molen, hvor Bananen
ligger monteres
Vestvendte vindue i havnekontoret
udskiftes lige som meget af
indramningen omkring vinduet.
Maling af servicebygningen.
Kalkning og maling af klubhuset
Vindue i gavlen 1. sal på klubhuset
kittes og males.
Bomme fra plads mod vejen
udskiftes og males hvidt.
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Haven øst for
klubhuset
Indkøb

Dansk
Søredningsselskab

Påhængsmotor

Leje af båd

Datoer for søsætning
og standerhejsning

Bisserup Tennisklub

Økonomi

Flasker fra flaskecontaineren køres
på genbrugsstation. Frits
Hæk nord for parkeringspladsen og
omkring kajak og jollestativer klippes
Hæk mellem parkeringsplads og
Amerikakajen klippes – Helt ned?
Hovedrengøring af klubhuset.
Hovedrengøring af toiletter og
brusebad – helt i bund! Evt.
udskiftning af de artikler, der ikke kan
rengøres. Det har PEJ klaret.
Borde og bænke renses og
træbeskyttes. Leif Ejlebjerg har klaret
det.
Kano repareres
Buskene skal fjernes. Vi håber at få
Anders til at gøre det med sin
gravemaskine
Lægter – er bestilt.
Skruer / Søm
Rodalon – er købt
Fiberdug til slæbestedsmolen (2 til 4
m bredt)
Stabil
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. De er
rykket for svar.
Ramslag og flydebro er søsat.
Bananen skal sættes i vandet og
have motoren monteret.
Vi skal have monteret en alarm på
Limboens motor, når den kommer
tilbage fra Christian.
Mathias Braehler fra Tyskland har
spurgt til leje af jolle med
påhængsmotor i ca. 14 dage i
sommer
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.
De har søgt os om et sponsorat.
2.000 kr. indbetales til klubben som
sponsorat.
Ser fornuftigt ud.
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Wireless netværk
Næste
bestyrelsesmøde

Undersøger muligheden for at få en
ledning ind.
12. maj 2014 kl. 19:30 i klubhuset.
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