Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 2. marts 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

Konklusion
JCEJ har rykket for svar. Flemming
Erichsen har sendt min rykker videre
til kommunen, men stadig ikke noget
svar. JCEJ kontakter Knud Vincent
og prøver at informere ham.
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.
Ingen nye ansøgninger.
Rykkere er udsendt.
Eksklusionsbreve er også udsendt til
13 medlemmer. Heraf har to meldt
sig ud og én har betalt.

Ansvarlig
JCEJ, LP

Det ser fint ud
Regnskabet er godkendt af
revisorerne

LP
LP - alle

Klubforsikringer via
DS

JCEJ har sendt materiale til DS
forsikringsmægleren

JCEJ

Grill i haven

Den er stort set gennemtæret i
LA
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?

Pligtarbejde

Nye medlemmer.
Gennemgang af
kontingent
indbetalinger og
beslutning om
udsendelse af rykkere
Økonomi
Gennemgang af
regnskab og
vedtagelse af budget

Alle

PEJ
JCEJ + LA

.

LP - alle

Fibernet.

Foredragsaften den
13. februar 2015
Sejlerens
Oprensning af renden
– og havnen

Center for Skole og
Fritid

Havnepladser /
ventelisten
Generalforsamling

FIBIA er ved at undersøge om
Bisserup skal have fibernet. Hvis der
søges nu, vil det være gratis at få
nettet etableret. Herefter koster det
149 kr. for de første 6 mdr. og
derefter 219 kr. om måneden for 15
Mbits/s både up og download. Vi
tilmelder os så vi får en router
etableret i klubhuset.
Få deltagere – alle dem, der ikke
mødte op gik glip af et brag af et
foredrag.
Rettelser er fremsendt. Hverken
Lodskroen eller Brugsen har ønsket
at annoncere.
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. Det ser ikke
så dyrt ud som sidste gang, hvis
Miljøstyrelsen vil godkende pooling
af prøverne inden analyse.
Vi måler dybder i havnen inden
længe. Det afgør hvornår vi sætter
projektet om tilladelse i gang.
JCEJ deltog i møde lørdag den 28.
februar (8:30 til 14) – det var
Slagelse Kommune, der indkaldte til
konference om kommunens
fremtidige idrætspolitik. Det var mest
foreningerne, der gav indput efter
diverse spidser for kommunen, DGI
og DIF havde haft indlæg.
Vi kan overveje at tilbyde skolerne
sejlads, handicapsejlads samt evt.
lægge mere vægt på individuel
sejlads for juniorer. Vi starter på
Kirkeskovskolen.
Vi har for nuværende én plads, der
ikke er afsat endnu, men der er
emner.
Dokumenter og medlemsbevis
pakkes og udsendes dd.

JCEJ

JCEJ
JCEJ
JCEJ

JCEJ + JHO

LP + JCEJ
Alle

Næste
bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde.
Umiddelbart efter
generalforsamlingen.

Alle

