Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 12. maj 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)
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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. Han har
lovet at vende tilbage, men ikke fået
forslag til mødedato endnu.
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).
Det skal laves i løbet af én weekend.
Påfyldning af stabil langs molen bag
båken og langs Amerikakajen
Broen repareres – fastgøres mellem
plads 35 og 36
Fenderbræt på ydersiden af fiskerne
bro.
Fenderbræt på molen, hvor Bananen
ligger monteres
Vestvendte vindue i havnekontoret
udskiftes (kommer i uge 21) lige som
meget af indramningen omkring
vinduet.
Maling af servicebygningen.
Vindue i gavlen 1. sal på klubhuset
kittes og males.
Bomme fra plads mod vejen
udskiftes og males hvide.
Pladsen ryddes for bådstativer
Hæk nord for parkeringspladsen og
omkring kajak og jollestativer klippes
Hæk mellem parkeringsplads og
Amerikakajen klippes – Helt ned?
Hovedrengøring af klubhuset.
Hanne Bitten har meldt sig.
Hovedrengøring af toiletter og
brusebad – helt i bund! Evt.
udskiftning af de artikler, der ikke kan
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rengøres. Det har PEJ klaret. Måske
dog en ekstra gang saltsyre på
gulvfladerne – er klaret af Ole og
Jens dags dato
Mastevogn. LS har lovet at
producere en.
Kano repareres
Buskene skal fjernes. Vi håber at få
Anders til at gøre det med sin
gravemaskine
Stabil
Bisserup Sejlklub er sat på stand by.
DSRS ønsker stadig en station i
Bisserup, men mangler midler til at
drive den for nuværende
Se www.dsrs.dk
Vi skal have monteret en alarm på
Limboens motor, når den kommer
tilbage fra Christian.
7. – 8. og 9. juni.
Skippermøde lørdag den 7. juni kl.
10 på havnen.
Jens Houlind, Dyvekær 13, Bisserup,
4243 Rude. 40 26 41 50. Passivt
medlem og slæbestedsbruger.
Ivan Rousinger, Strædet 9, Bisserup,
4243 Rude. 52 30 18 64. Passivt
medlem og slæbestedsbruger.
Jørgen Almind, Krogvej 9, 4200
Slagelse – andelsbevishaver – aktivt
medlemskab og bådplads.
OK til alle.
Ser fornuftigt ud.
Vi får tilbud på en ledning ind og en
router (?)
Mandag 11. august kl. 19:30
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