Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub torsdag den 15. oktober 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
Møde med Slagelse
Kommune 4/8

Oprensning af renden
og havnen – ny
klaptilladelser

Pligtarbejde

Tegl på taget
Maling af
servicebygningen
Pæle

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 – stadig væk ikke noget nyt!
Vi har fået prøveresultaterne for
HAVNEN og TBT er stadig på 32
(nederste aktionsniveau er 7)
Højvang kan ikke rådgive med
erfaringer omkring
”baggrundsforurening” med TBT, så
vi må selv financiere ekstra
analyser. Vi tager det op, når det
bliver mere aktuelt.
Har fået udkast til klaptilladelse for
SEJLRENDEN, der havde flere fejl,
så rettelserne er returneret til
Naturstyrelsen
Medlemmer, der ikke har lavet
pligtarbejde / eller stadig mangler
nogle timer må meget gerne
kontakte KGL og oplyse at du gerne
vil udføre noget arbejde for klubben.
Medlemmer, der ikke benytter deres
plads i sæsonnen samt første års
medlemmer afkræves ikke
pligtarbejde. Det er i
overensstemmelse med den
normale procedure.
Et løst tegl og flere der er i stykker.
Det er nu klaret med hjælp fra Helge
Kun det hvide.
Må vente til næste år.
Ubrugelige pæle samles og køres
væk til genbrug. Resten pakkes ind i
presenning. KGL og JHO aftaler
med de medlemmer der mangler at

Ansvarlig
JCEJ

JCEJ

KGL

KGL
LBA
JHO

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

Klubforsikringer via
DS

Optagning af både

Fibernet.

Sejlrenden

Plankeværk ved
klubhus

udføre pligtarbejde. Svend Åge
kører væk
Hans Henrik Pedersen er kontaktet
og vender tilbage snarest, men ikke
endnu, endnu

JCEJ + LBA

Vi har faktisk ledige pladser!!!!!

.

Efter vi har betalt husleje til
Holsteinborg er vi stadig + 500.000
kr.
JCEJ har sendt materiale til DS
forsikringsmægleren. Yderligere
oplysninger er fremsendt og der
forventes svar meget snart.
Vi har en plan klar! Vi håber det vil få
det hele til at glide nemmere.
Store både sættes mod kroens
parkeringsplads samt ud for den
østlige ende af servicebygningen.
Om LØRDAGEN starter vi med
sejlbåde og derefter motorbåde.
MEN – vi skal have fjernet de
mange stativer, der står langs
kroens parkeringsplads. Den 20.
oktober har juniorafdelingen flyttet
jollerne til deres
vinteropbevaringsplads, og så kan
bådstativer for mindre både flyttes
over mod stejlepladsen, så vi kan få
etableret plads til de første både, der
tages op (de store).
Bådoptagningen er 29.okt for store
både ved Henrik Palle.
Tilmeldingsfrist 26.okt til KGL
23801063.
Okt. 31. for mindre både ved Kim
Bøgh. Ingen tilmelding , men
sejlbåde først og så fylder vi op med
motorbådene :o)!
Er installeret den 14. oktober – og
virker i klubhuset og lige omkring
det.
Det grønne rør, der var beskadiget /
bøjet i sejlrenden er fjernet af Morten
ved hjælp af noget dynamit.
Plankeværket mod naboen til
klubhuset er råddent. Materialer er
indkøbt, nu mangler de bare at blive
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JCEJ

JCEJ

JCEJ

JCEJ

KGL

Autocampere

Vedligeholdes plan af
servicebygningen

Standerstrygning

Næste
bestyrelsesmøde

malet og monteret.
På næste generalforsamling vil
bestyrelsen foreslå, at de bådejere,
der ikke hjemtager deres stativer i
sommersæsonen vil blive afkrævet
en leje for opbevaring og transport af
stativer til / hos Knud Vincent.
Vores plads bliver kønnere, og vi
skulle kunne få plads til ca. 3
autocampere. Vi vil have et tilbud fra
Knud Vincent parat til
generalforsamlingen.
Det bør overvejes, om der kan laves
en langsigtet plan for
vedligeholdelse af bygningerne. Det
kommer til næste år
1. nov. kl. 12. Medlemmerne er
blevet spurgt i nyhedsbrev om
nogen ville stå for madlavningen til
standerstrygningen – ingen har
meldt sig. Derfor foreslår vi mad fra
Lodskroen – 115 kr. for en kroret.
Tilmelding til KGL tlf. 23801063
senest onsdag den 28 oktober
3. december 2015 kl 19.
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KGL og JCEJ

KGL

Alle

