Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 11. maj 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
Pinsetur
Fordeling af pladser i
havnen
Oprensning af renden
i fremtiden. Økonomi
Pligtarbejde

Molen ved slæbested

Tegl på taget
Maling af
servicebygningen
Vand

Toiletter og baderum
Tang ved slæbested

Pæle
Broer
Strøm på broen
Vindue i gavlen 1. sal

Konklusion
Skippermøde lørdag den 23. maj kl
10 i / ved klubhuset
Kim Andersen får foreløbig anvist
plads nr.1. Søren Thøgersen flyttes
til plads nr. 32. Plads nr 31 bruges til
langligger
Vi har fået 103.033 kr. og ordningen
skulle være fremtidssikret
Medlemmer, der ikke har lavet
pligtarbejde / eller stadig mangler
nogle timer bliver kontaktet.
Medlemmer, der ikke benytter deres
plads i sæsonnen samt første års
medlemmer afkræves ikke
pligtarbejde. Det er i
overensstemmelse med den normale
procedure.
Er lavet om til en bro. Brædderne
skal skæres rene og skvatlisten er
monteret. Vi vil forhåbentlig kunne
fylde efter under brædderne og nord
for brædderne med oveskudsbeton
(Jan Tiede)
Et løst tegl og et der er i stykker
Kun det hvide.

Ansvarlig
KGL
JCEJ

JCEJ, LP
KGL

KGL

LBA
LBA

Vand tappes fortrinsvis fra haner på
JCEJ
broerne, her betaler vi ikke
vandafledningsafgift. Slangesamlere
er indkøbt.
Er blevet meget flotte. Hvis ikke
LBA
håndvaskene kan rengøres skal der
indkøbes nye.
Kim Buhl passer slæbestedet, og JCEJ
bestiller Jess til at køre det væk.
Ubrugelige pæle samles og køres
væk til genbrug. Resten pakkes ind i
presenning
Er i orden
Er i orden
Hans Henrik Pedersen er kontaktet

JHO
KGL
KGL og OD
JCEJ + LBA

på klubhuset er
ligesom gavlen og
taget klar til
udskiftning.
Nye medlemmer.

og vender tilbage snarest, men ikke
endnu
Ikke denne gang

.

Økonomi
Standerhejsning

Det ser hæderligt ud
Var en stor succes – Winnie og Fritz
havde lavet dejlig mad.
JCEJ har sendt materiale til DS
forsikringsmægleren. Ikke fået tilbud
retur
Der laves en plan inden efteråret
Jesper har forsynet klubben men en
meget fin ny grill
Er tilmeldt og vi får fibernet i løbet af
året. Der bliver WiFi i klubhuset
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. Afventer
svar fra analyserne
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
Den 15. og 16. august bliver der
afholdt en storstilet kampagne for at
skaffe resourcestærke familier til
Venslev, Rude og Bisserupområdet.
Sejlklubben bliver involveret i og
med, at der skal afholdes masser af
aktiviteter på og omkring havnen.
Nogle bådejere vil blive kontaktet for
at indgå en aftale om at sejle med
gæster, der besøger eventet –
selvfølgelig kun, hvis vejret tillader
det.
Onsdag den 5. august 2015 kl. 19.

LP
KGL

Klubforsikringer via
DS
Optagning af både
Grill i haven
Fibernet.
Oprensning af renden
– og havnen

Center for Skole og
Fritid

Tør du bo på landet?

Næste
bestyrelsesmøde

JCEJ
JCEJ
LBA
JCEJ
JCEJ

JCEJ + JHO

JCEJ

Alle

