Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 24. november
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)
Emne
Oprensning af renden
i fremtiden

Pligtarbejde

Nye medlemmer.

Økonomi
Pris for gæstesejlere

Møde i DS om
klubforsikringer
Maritimt Knudepunkt
Slagelse / Kalundborg

Møde om

Konklusion
Vi har haft møde med Flemming
Erichsen. Og sendt en ansøgning
om forsat støtte til oprensning af
rende. Svar afventes.
JCEJ rykker for svar
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.
Foreslår at det venter til foråret.
Påfyldning af stabil langs molen bag
båken. Gøres samtidig med punkt 1
Vindue i gavlen 1. sal på klubhuset
kittes og males. Det kan ikke laves..
JCEJ kontakter Holsteinborg Gods
Reparation af pæl (brækket) ved
Hanne Bitten Rasmussens båd.
Det holder forhåbentlig til foråret, så
vi kan slå den, når ramslaget
kommer i vandet.
Frank Nielsen. Kærvej 7, Bisserup,
4243 Rude. Tlf: 60 70 17 36. Apollo
32. Optagelse på venteliste.
Godkendt
Det går hæderligt. Ser ikke ud til at
der er uforudsete udgifter.
Vi satser på at sætte prisen op til
150 kr. pr. nat.
Langliggerprisen skal så hæves til
1.200 kr. pr. måned
JCEJ mangler stadig at få tjekket
vores forsikringer. :o(
JHO var til møde sammen med
Lykke Jensen. Der indkaldes til et
nyt møde – kun 2 havnebyer havde
søgt om støtte til et projekt. Næste
møde bliver i Kalundborg.
JHO og Lykke eksperimenterer lidt
med nogle QR koder der giver info til
turister og tursejlere......
JCEJ deltager på vegne af klubben i

Ansvarlig
JCEJ, LP

Alle

PEJ
JCEJ + LA

LP
Alle

JCEJ
JHO/JCEJ

vindmøllepark syd for
Omø
Grill i haven

Julefrokost

Foredragsaften den
13. februar 2015

Pligtarbejde. Mangler
nogen?
Havnepladser /
ventelisten
Generalforsamling

Næste
bestyrelsesmøde

et møde, der skal vurdere evt.
skadelige effekter for søfart, fiskeri
og miljø.
Den er stort set gennemtæret i
bunden.
Det vil være bedst om vi fik lavet en
ny bund og benyttede selve risten og
afstandsrøret. Måske er det et job for
Jesper Hansen Blixenkrone?
Hvis vi bliver omkring 26, skal vi ikke
ende op med omkring 13 forskellige
retter. Her kommer LS ind. Dagen
efter deadline for tilmelding ringer
han rundt og giver anvisning på hvor
mange de enkelte skal lave mad til –
fordi flere kan lave samme ret.
Vi har inviteret Tine Perit. Hun har
krydset atlanten i en sejlbåd i
forbindelse med projektet Sailing
Sclerosis.
Vi har inviteret de 2 lokale
scleroseforeninger med til
arrangementet.
4 medlemmer har ikke deltaget og
får derfor en regning.
Vi har i alt 4 pladser til næste sæson,
og måske en eller 2 mere.
LS er på valg, men vil gerne holde
en pause, så han modtager ikke
genvalg. LA og JHO er også på valg
– de er klar på at modtage genvalg.
Mandag den 1. december 2014, kl.
19.00, hvor vi pakker
kontingentopkrævning og første
indkaldelse til generalforsamlingen
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