Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub torsdag den 3. december
2015.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen
(KGL), Lars Blixenkrone Andersen (LBA) (afbud p.gr.af sygdom), 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
Forsikring gennem
DS / First
Vild Med Vand

Sejl Sikkert (DS
projekt)
FLID
Skal vi melde os
ind?

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.
Der er kommet et skilt op, der
advarer mod at køre i havnen.
Kommunen har foretaget midlertidig
reparation af havnemolen
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.
Klaptilladelsen til renden er
modtaget.
Hvordan står det til her? Jeg ringer
til 2 stk evnt. manglende pligtarbejde
Se vedlagte dokument. Vi hjemtager
et tilbud uden broer.
BS er tilmeldt dette ny projekt.
Havnens dag til foråret skal være
med med til at åbne havne for
befolkningen. Herved håber DS at
flere får lyst til at sejle. Måske kunne
fuglekiggeriet gøres synligt for
almenheden. Måske gennem
ornitologerne.
DS har efterlyst en ambassadør.
Freddy Thomasen er tilmeldt
1060,50 kr. årligt gebyr + 11,67 kr.
pr fastliggende båd + 0,85 kr. /
gæstebåd fra maj til september. Det

Ansvarlig
JCEJ

JCEJ

KGL
JCEJ
KGL + JCEJ

JCEJ
JCEJ

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

Økonomi
Ændring af årlig
pladsleje
Optagning af både

Fibernet.
Sejlrenden
Plankeværk ved
klubhus
Autocampere

bliver ca. 2.000kr årligt. Evnt med en
rabat til en lille forening. Vi kan få
juridisk bistand til havnens drift og
miljørelaterede spørgsmål. JCEJ
undersøger og tilmelder evnt.
Hans Henrik Pedersen er kontaktet
og vender tilbage snarest, men ikke
endnu, endnu

JCEJ + LBA

Luis Gonzalez, Skafterupvej 110,
4243 Rude (aktiv). Kurt Andersen,
Hylleåsen 54, 4200 Slagelse (passiv
slæbested og på venteliste). Torsten
Skov, Sibberupvej 51, 4230
Skælskør (passiv og venteliste).
John Hansen, Lundebakkevej 22,
4684 Holmegård ( aktiv og
venteliste). Jørgen Poul Ejner
Hansen, Hyllestedvej 47, 4261
Dalmose ( aktiv og venteliste).

.

Efter vi har betalt husleje til
Holsteinborg er vi stadig + 500.000
kr.
Bestyrelsen foreslår på næste
generalforsamling: Mellempladsleje
afskaffes. Fremover er der kun
jollepladser og bådpladser
Det gik planmæssigt, og der er
umiddelbart hæderlig plads til overs.
Der står stadig ubrugte stativer på
pladsen. Vi kender ejerne af 3 stk.,
men 2 andre ved vi ikke noget om,
så de ryger på Genbrug, med
mindre ejerne melder sig. JHO
anvender evnt gammelt stativ til
reparation af jollestativ.
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
monteret.
På næste generalforsamling vil
bestyrelsen foreslå, at de bådejere,

LP

JCEJ

JCEJ
JCEJ
KGL

JCEJ

Vedligeholdes plan
af servicebygningen

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 KGL og JCEJ
en langsigtet plan for
vedligeholdelse af bygningerne. Det
kommer til næste år
Alle

Pakning af kontingent
og
pladslejeopkrævning
Forslag til ændring af § 12 Bukke og lign. skal hjemtages
ordensreglement
eller ejeren må påregne at skulle
betale for at få dem opmagasineret
andet sted.
§ 14 Badning i sejlrende er forbudt –
skal måske ændres / slettes
Næste
Torsdag den 3.marts 2016 kl. 19:00
bestyrelsesmøde

Alle

Alle

