Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 8. september
2014.
Jann Højgaard Olsen (JHO) - afbud, 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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Indkøb
Påhængsmotor

Tegl på
servicebygningen
ligger ikke helt som de
skal.
Vestvendte dør på
masteskuret

Konklusion
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 er
udskiftet. Poul H. Olsen har klaret
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. Der er lavet en genial
løsning af Leif
Reparation af pæl (brækket) ved
Hanne Bitten Rasmussens båd
Vi har nu 6 / 7 cykler, der er blevet
brugt vældig meget i sommer.
Flemming Nielsen har påtaget sig
jobbet med at passe cyklerne
Stabil (til molen ved slæbestedet)
Vi skal have monteret en alarm på
Limboens motor. Lige nu er den til
reparation – motoren virker ikke
De skal tjekkes efter og lægges på
plads inden efterårsstormene sætter
ind.
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Nye medlemmer.
Ingen ansøgninger
Dansk Sejlunion
LP har bøvlet med det i rigtig lang
Medlemsindberetninger tid. Det er ikke spor brugervenligt, og
supporten, når man ringer er ikke
nem at få øje på. LP arbejder videre
på det
Økonomi
Det går hæderligt.
Vi har haft flere gæstesejlere end
sidste år.
Men som det ser ud, får vi nok nogle
ledige pladser i løbet af vinteren og
ventelisten er ikke lang – lige nu med
3 meget interesserede.
Møde i DS om
JCEJ deltog i mødet den 25.august i
klubforsikringer
Lynetten Sejlklub. Codan har opsagt
samarbejdsaftalen med Dansk
Sejlunion. DS har i stedet indledt
samarbejde med forsikringsselskabet
FIRST. JCEJ beder om at få vores
nuværende forsikringer vurderet så
vi kan se om vi kan spare noget ved
at skifte til FIRST. NB! Vores
ulykkesforsikring i forbindelse med
pligtarbejde kan ikke undværes, fordi
det er pligtarbejde, der er beskrevet i
vedtægterne.
Miljøministeriet /
25. september afholdes møde i
Naturstyrelsen
Bisserup Forsamlingshus med
henblik på bekendtgørelser for
reservaterne Holsteinborg Nor,
Østerfed og Basnæs Nor. JCEJ
deltager
Brombærtur
4. og 5. oktober. Det bliver så til
Vejrø. Skippermøde lørdag kl. 10.
Der er jo ikke så meget brombær
tilbage på øen, men derfor kan vi
godt få en god tur.
Bådoptagning
Torsdag den 23. oktober med Henrik
Palle og lørdag den 25. oktober med
Kim Bøgh
Standerstrygning
Søndag den 26. oktober. LS laver et
nyhedsbrev og efterlyser kokke.
Næste
Mandag den 6. oktober kl 19,30
bestyrelsesmøde

LP

LP

JCEJ

JCEJ

LS

LS

LS / Alle
Alle

