Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 8. april 2015.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen
(KGL), Lars Blixenkrone Andersen (LBA), Poul Erik Jensen (PEJ) – og Jens
Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Sejlrenden

Oprensning af renden
i fremtiden. Økonomi

Pligtarbejde

Tegl på taget
Vand

Toiletter og baderum

Fritstående
opslagstavle
Tang ved slæbested

Pæle

Broer

Konklusion
Sideafmærkningerne er monteret af
Jens – mange tak. Kuglen er klar til
at komme på plads
Det hjalp at tale med Knud Vincent.
JCEJ har haft møde med Flemming
Kortsen. Oprensningen kostede
155.262,50kr i år.
Flemming Kortsen er optimistisk om
at ordningen kan fortsætte. JCEJ
fremsender anmodning om støtte til
Flemming Erichsen Korsør Havn.
Han administrerer ordningen
Molen ved slæbested rettes op. Der
skal monteres afdækningsfilt og
fyldes op med stabil eller knust
beton. Vi kan tage marksten (Knud
Vincent er spurgt) fra bunken ved
Østengen. Laves som et
weekendarbejde.
I første omgang løsnes nogle
brædder, så vi kan afgøre hvad der
er nødvendigt – sker 9/4 2015
Et løst tegl og et der er i stykker
Vand tappes fortrinsvis fra haner på
broerne, her betaler vi ikke
vandafledningsafgift. Slangesamlere
indkøbes.
I baderum sænkes loftet. Gips og
dampspærre. Autoriseret elmontør
flytter lampesteder og sensor. Evnt.
skæres gulvfugen ud og ny isættes.
Freddy Thomasen har vist interesse
Ventiler til masteskur
Males

Ansvarlig
Karl

Kurt Nielsen fjerner første gang. Kim
Buhl Christiansen laver aftale med
Jess Johansen fremover.
Ubrugelige pæle samles og køres
væk til genbrug. Resten pakkes ind i
presenning
Ca. 5 rådne brædder udskiftes. Flere
kryds sættes på pælene

JCEJ

JCEJ, LP

Alle

LBA
JCEJ

KGL +LBA

JHO

JHO

KGL

Strøm på broen

Nye medlemmer.

Økonomi
Søsætning
Standerhejsning

Klubforsikringer via
DS
Optagning af både
Grill i haven

Fibernet.

Thyge kontaktes for at trække ny
ledning på den nord sydgående del
af broen. Gamle ikke anvendte
ledninger fjernes
Påfyldning af stabil langs
Amerikakajen. Gøres samtidig med
punkt opretning af molen ved
slæbestedet
Vindue i gavlen 1. sal på klubhuset
er ligesom gavlen og taget klar til
udskiftning. Hans Henrik Pedersen
er kontaktet og vender tilbage
snarest, men ikke endnu
Der er slået to ny pæle ved Hanne
Bittens plads. Broen skal
understøttes
Flere kryds under broen er faldet af.
Repareres / udskiftes
Overfladebehandling af broer.
Rodalon og sprøjte er købt.
Brædder (3 – 5) i broen udskiftes
Hovedrengøring af klubhus ved
Hanne Bitten
Flasker køres til genbrug
Ole Lund Pedersen, Langdyssen 76,
4700 Næstved. Venteliste med
Shipman 28.

KGL og OD

Det ser hæderligt ud
Små både 18. april ved Kim Bøgh
Store både 23. april ved Henrik Palle
26 april. Hvem vil lave mad? Kan
laves som pligtarbejde. Hvis du vil
lave mad henvend dig til Klaus
Gøtzsche-Larsen inden den 16 april.
Alternativet er mad fra Kroen.
Tilmelding til deltagelse i
standerhejsningsspisning senest den
21.april
JCEJ har sendt materiale til DS
forsikringsmægleren. Ikke fået tilbud
retur
Der laves en plan inden efteråret
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?
Er tilmeldt og vi får fibernet i løbet af
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Klubhus

Oprensning af renden
– og havnen

Center for Skole og
Fritid

Næste
bestyrelsesmøde

året. Der bliver WiFi i klubhuset
Lånt ud til Sanne og Mikal, Herløw
14. april 2015. Lånt ud til
akuthjælpgruppen i Bisserup ved
Alice Jelen den 9. maj
10. maj har Milo Buur lånt klubbens
borde og stole til konfirmation
Analyse af prøver fra havnen kan
formentlig gøres for under 6000 kr.
skal vi starte med at søge? JCEJ
ansøger nu og vi kan oprense
indenfor de næste 5 år
Vi kan overveje at tilbyde skolerne
sejlads, handicapsejlads samt evt.
lægge mere vægt på individuel
sejlads for juniorer. Vi har startet
dialog med Kirkeskovskolen.
Problemet er, at der ikke er nogen
lærere, der kan sejle. JCEJ kontakter
Lars Enggaard for at orientere sig
om det praktiske
Mandag den 11.maj 2015 kl. 19:30 i
klubhuset
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