Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 26. januar 2015.
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)
Emne
Oprensning af renden
i fremtiden. Økonomi
Pligtarbejde

Nye medlemmer.

Gennemgang af
kontingent
indbetalinger og
beslutning om
udsendelse af rykkere
Økonomi
Gennemgang af
regnskab og
vedtagelse af budget
Pris for gæstesejlere

Konklusion
JCEJ har rykket for svar. Flemming
Erichsen har lovet at følge op på
sagen. Intet nyt dags dato
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
er ligesom gavlen og taget klar til
udskiftning. Hans Henrik Pedersen
er kontaktet og vender tilbage
snarest.
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 sidste år
og er tilbudt optagelse på venteliste,
men endnu ikke betalt. JCEJ tjekker
igen.
Henrik Jensen, Spjellerupvej 113,
4700 Næstved. Passivt medlemskab
og venteliste. Godkendt
Manglende betaling: 8 med
bådplads. 7 aktive medlemmer. 2
passive medlemmer. 18
slæbestedsbrugere.
Vi håb er inderligt, at der bliver
reageret positivt, når der udsendes
rykkere første uge i februar
Det går hæderligt. Ser ikke ud til at
der er uforudsete udgifter.
Regnskabet ser fint ud med et
overskud på godt 23.000 kr.
Budgettet kalkulerer med et
underskud for 2015 på 32.400 kr.
Vi satser på at sætte prisen op fra

Ansvarlig
JCEJ, LP
Alle

PEJ
JCEJ + LA

.

LP - alle

LP
LP - alle

Alle

Møde i DS om
klubforsikringer
Maritimt Knudepunkt
Slagelse / Kalundborg

Møde om Omø Syd
Vindmøllepark

Grill i haven

Julefrokost
Foredragsaften den
13. februar 2015

Sejlerens

140 til 150 kr. pr. nat.
Langliggerprisen skal så hæves fra
1.100 kr. til 1.200 kr. pr. måned
JCEJ mangler stadig at få tjekket
vores forsikringer. :o(
Møde igen den 20.januar 2015. Vi
var ikke repræsenteret, men vi har
fået bevilget 10.000 kr. + moms af
kommunen til dækning af et nyt telt
(6 x 12 m) der deles med Bytinget og
bruges ved havnefesten.
JCEJ deltog i møde i Skælskør den
20. januar 2015. Omø Syd er et
privat projekt medens den planerede
vindmøllepark øst herfor er offentligt
investeret. Mødet drejede sig denne
gang om at beskrive projektet for
lokale interessanter / beboere. Der
vil max. blive opsat 40 stk 8 MW
møller (200 m høje ikl. Vingerne)
eller 80 stk. 4 MW møller. Kablerne
skal ind til Stigsnæs, og der er taget
højde for miljøpåvirkninger. Hvis
nogen har spørgsmål, kontakt da
venligst JCEJ
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?
Det blev afgjort en succes.
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.
Hvordan ser det ud med
tilmeldingerne LS: Kun 16 f ra BS og
2 fra Scleroseforeningen. LS
genudsender nyhedsbred
Frist for korrektioner 15/2-15.
Vi skal vel have cyklerne med i
teksten? Pris pr. overnatning 150..
JCEJ har ledt efter interesse for at
reklamere.
Lodskroen har sagt nej tak. Venter
på Brugsen.
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Oprensning af renden
– og havnen

Center for Skole og
Fritid
Havnepladser /
ventelisten
Generalforsamling

Næste
bestyrelsesmøde

Vi har stadig tilladelse til at oprense
renden til og med 2015, men
tilladelsen til oprensning ah havnen
udløb 31.december 2014.
Peer Kliver kommer medio februar.
Der skal søges ny tilladelse til
renden, men hvornår skal vi søge
om det i havnen?
JCEJ er ved at indhenter priser på
udtagning af sedimentprøver samt
efterfølgende analyse. Svar afventes
Oprettes i deres portal? Der er
undervisning den 29.januar kl.17 –
20? JHO tager sig af det
Vi har stadig enkelte ledige pladser
til næste sæson. Vi gør hvad vi kan
for at afsætte dem.
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 2. marts 2015 kl. 19:30
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