Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen
(KGL), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)– og Jens
Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Konklusion
Tilskud til oprensning Ny havnemester i Korsør – Allan
Christensen har udbedt sig
yderligere oplysninger vedr.
oprensningen. De er leveret, men
pengene er ikke gået ind på vores
konto endnu (20/4-16). JCEJ har tlf.
forsøgt at få en forklaring. JCEJ har
rykket en gang til. Beløbet indsat på
BS konto den 21-04-2016
Fordeling af
Kim, med ny båd,fortsætter på plads
bådpladser
nr.1
Ole Lund Pedersen plads 2
Jørgen Poul Ejner Hansen nr. 11
Niels Ulrik Jensen nr. 23
Kurt Andersen+ Mogens Lykkebo
nr.25
Axel Beck nr. 34
Indtil videre har Søren Thøgersen
meddelt at båden ikke kommer i
vandet i år. Jens Arne og Åse tager
båden hjem ved søsætningen. Den
kommer evnt. senere. Winnie og
Fritz lægges på plads 13. Der er en
ledig langliggerplads.

Ansvarlig
JCEJ

Venteliste

LP + JCEJ

Forsikring gennem
DS / First
Vild Med Vand



Aktiviteter

Alle pladser er udlejet og BS har
både på venteliste
Vi har bedt om et tilbud uden broer.
Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer
at droppe det.
Orientering om projektet.
JCEJ har sendt en
pressemeddelelse til Skælskør Avis
( er tidligere sendt til
bestyrelsesmedlemmerne)
Sejlads med kajak. Vi udlåner
kajakker til interesserede på
Havnens dag 29. maj 2016.
Svømmeveste til kajakroere. Jan
undersøger hvor mange
redningsveste vi har.
Vi køber en vandkikkert JCEJ.

JCEJ + HBJ +
LP

JCEJ

KGL + JCEJ

JHO

6.000kr er søgt til royalty til billeder
der skal vise de fugle man ser i den
kikkert som Slagelse kommune vil
opsætte på havnen. Dette er et
samarbejde med Dansk Ornitologisk
Forening. Vi har fået afslag på
ansøgningen og skal lave en ny. Der
skal være nogle vedvarende
aktiviteter. Feks. At der hver tirsdag
aften kl. 17:00 vil være mulighed for
at sejle med jolle. Aftale forsøges
lavet med Frank fra Biskoppen med
kajaksejlads. Finn Vedel Pedersen
fra Slagelse Kommune kontaktes for
at skaffe en naturvejleder.
Campingpladsen:
Biskoppen:
Brugsen:
Skolerne kontaktes og brochurer
uddeles
Skilt med de nære ting:Kikkerten,
Krabbevæddeløbsbane, Jolle til
fiskedam, Havnekontor, Infoskiltkort over byen.
Kort over byen (infoskilt) : Her
angives Brugsen, Biskoppen,
Multibanen, Campingpladsen,
Tennisbanen, Frisør og kosmetolog,
Galleri Dreyer, Galleri Stalden,
Antikhuset, Fiskecafeen, Kroen,
Ishuset, Butik 66, Legeplads,

JCEJ

JCEJ

FDT og JHO

FDT og JHO

FDT

Søg yderlige oplysninger om Vild
med Vand på Facebook.



Tilmelding fra
bådejere der
vil sejle med
gæster

Freddy fremskaffer et nyt skilt hvor
der skal stå ”Parkering for
Sejlklubben”. ”Al indkørsel
FDT
forbudt”skiltet fjernes. Dette skal
være med til at gæster føler sig
velkomne på havnen
Vi kan tilbyde at sejle med gæster.
KGL
KGL laver e-mail forespørgsel blandt
medlemmer
”Havnens Dag” søndag d.29. maj
2016 kl. 10:00-20:00?

KGL

Program for
Havnens Dag
søndag
29.maj
2016

FLID

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

Danske Tursejleres
Turbøjer
Økonomi

Se programforslag i referat fra
orienteringsmøde i klubhuset
torsdag den 14. april 2016
KGL laver nyhedsbrev til
hjemmesiden, hvor der orienteres
om endeligt program. Foreløbigt
kunne det således ud:
Kl.10:00 startes sejladsen.
Kl.11:00 laver Forsamlingshuset
kaffe i klubhuset.
Kl.11:00 serveres fiskelækkerier af
Lars Birger
Kl.11:00 begynder krabbevæddeløb
og fiskedam
Kl.
Vi er indmeldt. Der er mange gode
informationer om drift af havnen at
hente her.
Mødte Hans Henrik Pedersen 17/316. Vi er ikke glemt, men det er
problematisk, da taget på hele huset
skal udskiftes samtidig. Nu lovede
han igen at vende tilbage inden
længe.
Bestyrelsen har lidt vanskeligt ved at
få afsat hovedrengøringen i bad og
toiletter samt i klubhus. Da vi anser
det for at være af stor betydning for
vores tilrejsende gæster at toilet og
badeforholdene fremtræder pæne
og renligholdte kan bestyrelsen se
sig nødsaget til at rekvirere
professionel arbejdskraft. Hvis ingen
af medlemmerne vil påtage sig
arbejdet kan det blive løsningen. Det
vil så komme til at påvirke vores
kontingent.
Det er lettest at broerne er i orden
inden bådene kommer i vandet.
KGL formulerer en opfordring til de
medlemmer der endnu ikke har
tilbudt sig..
Henning fra Skelskør kommer
27.april 2016. KGL og JCEJ hjælper
med udlægning.
Er tilfredsstillende. Passende
formue.

JCEJ

JCEJ

Alle

KGL

LP

Harly omtalte solfanger på
servicebygningen giver bedre
forrentning af formuen. HBJ
undersøger
Tilbud på opbevaring Jeg er blevet enig med Knud
af bådstativer
Vincents om en m2 pris på 50 kr. der
deles ligeligt mellem dem, der
benytter sig af ordningen
Autocamper
Ansøgning er sendt til
parkering
Kystdirektoratet og Slagelse
Kommune. Endnu ikke noget svar.
Vedligeholdes plan
Det bør overvejes, om der kan laves
af servicebygningen en langsigtet plan for
vedligeholdelse af bygningerne. Det
forventes planlagt i 2016
Bagerste båke
Skal have ekspanderende beton
under båke-fundamentet. Restbeton
kan bruges til at understøtte den
skæve pæl ved indkørslen.
Beton er indkøbt
Pæle til udskiftning
Agterpæl ved Svend Åges plads er
løs. Der skal slås en ny. Henrik
udfører når hans båd kommer fra
værft og ramslaget er monteret.
2 stk. væltede borerør (knækket?)
yderste og inderste grønne. Lars
Birger undersøger. Det forlyder at de
i roligt vand kan ses vandret på
bunden. De skal fjernes. Henrik
rammer 2 nye grønne
sideafmærkninger. Vi har dem.
Søsætning og
Store både torsdag den 28. april fra
standerhejsning
kl. 12. Tilmelding til KGL.
Små både lørdag den 30. april fra kl.
8. Ingen tilmelding nødvendig.
Standerhejsning torsdag den 5. maj
kl.12:00. Tilmelding til spisning til
KGL
Kontrol af
Skal vi se om nye medlemmer har
ansvarsforsikring og duelighedsbevis eller
speedbådsbevis
speedbådskort? Vi skal kontrollere
om ansvarsforsikringen er i orden.
KGL sender til alle og beder om
dokumentation for ansvarsforsikring
og speedbådsbevis. Tænker lidt
over formuleringen.
Nyt medlem
Ingen

JCEJ

JCEJ

KGL+ FDT

JCEJ
KGL

JCEJ

KGL

KGL

Ramslag

Skal skilles ad og fjernes. Kan noget
af det bruges? Jan kan benytte det
til at lægge til ved.

Næste
bestyrelsesmøde

Torsdag den 5.maj kl. 19:00 i
klubhuset

Alle

