Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 13. september
2015.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen
(KGL), Lars Blixenkrone Andersen (LBA), Poul Erik Jensen (PEJ). Afbud, da
han er på ferie – og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Møde med Slagelse
Kommune 4/8

Oprensning af renden
og havnen – ny
klaptilladelser

Pligtarbejde

Konklusion
Lars Birger,Jens Chr. og borger-og
udviklingsdirektør Lone Irene
Wenzell. Lovede at vende tilbage
ang. belysning, skiltning og
asfalttering. Det er en privat vej,
men der er godt nok mange andre,
der kører på vejene og molen.
Oprensning af renden ligger fast fra
kommunen, men skriftlig aftale
mangler.
Intet nyt
Vi har fået prøveresultaterne og TBT
er stadig på 32 (nederste
aktionsniveau er 7)
TBT har også været anvendt i
landbruget. Der kommer hver dag
slamsuger og tømmer i
rensningsanlæget. Halveringstiden
er flere år. Holder os dog sikre på at
intet medlem anvender den gamle
forbudte bundmaling. Klaptilladelse
til oprensning af renden skal vi have
nu.Vi foretager os foreløbig intet,
men vil høre Firmaet Højvang, der
laver undersøgeselserne for TBT,
hvad de skal have for at undersøge,
hvad baggrundsbelastningen måtte
være ved rensningsanlægget.JCEJ
undersøger
Medlemmer, der ikke har lavet
pligtarbejde / eller stadig mangler
nogle timer bliver kontaktet.Du må
meget gerne kontakte KGL og
oplyse at du gerne vil udføre noget
arbejde for klubben. Bananen. Den
er utæt.
Erik Stenholm Møller reparerer den.
Medlemmer, der ikke benytter deres
plads i sæsonnen samt første års
medlemmer afkræves ikke
pligtarbejde. Det er i
overensstemmelse med den normale

Ansvarlig
JCEJ

JCEJ

KGL

Tegl på taget

Maling af
servicebygningen
Pæle

Vindue i gavlen 1. sal
på klubhuset er
ligesom gavlen og
taget klar til
udskiftning.
Nye medlemmer.

Økonomi

Brombærtur

Klubforsikringer via
DS
Optagning af både

procedure.
Et løst tegl og et der er i stykker.
KGL har udskiftet det, men der er
problemer med mange tegl.KGL har
aftalt med Helge Olsen
Kun det hvide.

KGL

LBA

Ubrugelige pæle samles og køres
JHO
væk til genbrug. Resten pakkes ind i
presenning. KGL og JHO aftaler med
de medlemmer der mangler at
udføre pligtarbejde. Svend Åge kører
væk
Hans Henrik Pedersen er kontaktet
JCEJ + LBA
og vender tilbage snarest, men ikke
endnu

Niels Ulrik Jensen, Fredensvej 9,
4250 Fuglebjerg. Mobil 40 62 22 00
Venteliste. Har planer om at købe
Sif. Har købt Sif. Tilbydes aktivt
medlemskab ( stor båd) og bådplads
som sendes nu til betaling inden 14
dage.
Ole Lund Pedersen er på venteliste
har købt en mindre båd. Junker 22.
Ca. 7 m lang og 1,98 bred. Tildelt
bådplads fra 1. januar 2016.

.

Kasseren er tilfreds. Der mangler
dog en del gæstesejlere grundet det
ustabile vejr. På næste
generalforsamling skal mellembåd
medlemskab afskaffes. Der skal kun
være jolle- og store bådpladser.
Lone får leveret en ny printer.
Betales af Bisserup Sejlklub.
Lørdag den 5. september. Det var
meget dårligt vejr, og ingen tog af
sted.
JCEJ har sendt materiale til DS
forsikringsmægleren. Ikke fået tilbud
retur
Bestyrelsen vil forsøge at lave en
plan for placering af bådene. Måske
kan vi derved angive et ca. tidspunkt,
hvor du kan forvente, at din båd skal
op. Vi ønsker derfor tilmelding og
tilmeldingsfrist for store både ved
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Fibernet.
Sejlrenden

Plankeværk ved
klubhus

Tør du bo på landet?

Evnt.

Autocampere

Henrik Palle.Der laves en plan inden
efteråret
Store både mod kropladsen. Små
både forrest. KGL og JCEJ fordeler
Dato for optagning af både: 29.okt
for store både ved Henrik Palle.
Tilmeldingsfrist 26.okt til KGL
23801063
31. okt for mindre både ved Kim
Bøgh. Ingen tilmelding
Er tilmeldt og vi får fibernet i løbet af
året. Der bliver Wi-Fi i klubhuset
Det grønne rør i sejlrenden skal
afmærkes. Per Kliver skal trække det
op. Det er ham der har beskadiget
det.
JCEJ undersøger hos Morten
Petersen om røret kan sprænges.
Evnt. Grøn blåser eller gult kryds.
Jan og Jens Chr har drejet røret væk
fra renden.
Plankeværket mod naboen til
klubhuset er råddent. Aftalt med
Arne, at der laves en fælles
opsætning med Anders Johansen
Eventet, havnefesten og sejlads med
besøgende blev en succes. 330 blev
bespist lørdag og flere fik prøvet en
sejltur. Sejlklubbens telt blev
stående.
LBA udtræder af bestyrelsen ved
næste generalforsamling. Har solgt
sin båd.
Det overvejes, om der kan stå
autocampere på parkeringspladsen.
Der kan højst være 3. Det
forudsætter at alle bådstativer kan
fjernes (vi må finde et sted, hvor de
kan opmagasineres). Bådstativejere
skal fjerne deres bådstativer, men
hvor kan de bådstativer
opmagasineres, som bådejerne ikke
fjerner i sejlsæsonen? Bisserup
Sejlklub indhenter tilbud på
opmagasinering af de stativer som
ikke fjernes, og vi forventer at
udgiften afholdes af de bådejere, der
ikke tager bådstativerne hjem. JCEJ
undersøger. Autocamperne må ikke
genere udsigten fra Fiskecafeen og
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Gæsteliggere

Vedligeholdes plan af
servicebygningen
Standerstrygning

Næste
bestyrelsesmøde

Kroen. Tages op på næste
generalforsamling. Prisen skal
afstemmes med campingpladsen.
De skal betale 160 kr. lige som
gæsteleje for bådene?
Foreslås opsat til 160kr.
Alle
Vi skal som medlemmer være bedre
til at tage godt imod gæstesejlere.
Havnefogeden gør et utroligt flot
arbejde og er en meget vigtig person
for havnens gæster og
brugere, men kan jo ikke være der
hele tiden.
Det bør overvejes om der kan laves
KGL og JCEJ
en langsigtet plan for vedligeholdelse
af bygningerne.
1. nov. kl. 12. Medlemmerne
spørges i nyhedsbrev: Hvem vil
påtage sig madlavningen
15.okt kl. 19:00 i klubhuset
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