Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 11.august 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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Oprensning af renden
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Indkøb
Lys på broerne

Udsugning på
toiletterne
Påhængsmotor
Nye medlemmer.

Konklusion
Er udført – og betalt. Vi har haft
møde med Flemming Erichsen. Og
sendt en ansøgning om forsat støtte
til oprensning af rende. Svar
afventes.
Molen ved slæbested rettes op. Der
skal monteres afdækningsfilt og
fyldes op med stabil. Vi kan tage
marksten (Knud Vincent er spurgt)
fra bunken ved Østengen.
Påfyldning af stabil langs molen bag
båken. Gøres samtidig med punkt 1
Vestvendte vindue i havnekontoret
udskiftes lige som meget af
indramningen omkring vinduet. Poul
H. Olsen har lovet det.
Vindue i gavlen 1. sal på klubhuset
kittes og males.
Bomme fra plads mod vejen
udskiftes og males hvidt.
Hæk mellem parkeringsplads og
Amerikakajen ryddes og der
opsættes jernrør og monteres kæde.
Hovedrengøring af klubhuset. Hanne
Bitten er ca. halvvejs
Mastevogn.
Reparation af pæl (brækket) ved
Hanne Bitten Rasmussen
Vi har nu 6 cykler, der er blevet brugt
vældig meget i sommer. Der
efterlyses en person til
vedligeholdelse af disse cykler
(lapning med videre)
Stabil (til molen ved slæbestedet)
En brist (delvist åben ledning) er
endelig fundet og repareret af Thyge
Andersen.
Udsugeren var brændt sammen.
Thyge Andersen har indkøbt og
monteret en ny
Vi skal have monteret en alarm på
Limboens motor.
Kim Andersen Abrikosvej 27 4700
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Økonomi

Medlemmer, der
ønsker at låne
klubbens kano eller
kajak

Næste
bestyrelsesmøde

Næstved. 25 38 82 25. venteliste.
OK
Carsten E. Andersen Storgårdsvej 12
4250 Fuglebjerg. Aktiv og venteliste.
OK
Det går hæderligt
I år tegner til at blive ca. lige så godt
som sidste år med gæstesejlere.
De skal være passivt medlem som
minimum. De skal aftale et tidspunkt
med OD / havnefogeden for, hvornår
det passer ham at udlevere pagajer
etc.
Aktive medlemmer, der selv har
adgang til masteskuret (og dermed
pagejerne) skal stadig aftale med
havnefogeden når de skal ud.
Mandag den 8. september kl 19,30
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