Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub torsdag den 26. maj 2016
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT), Lone Poulsen (LP), Harly Bruun Jørgensen (HBJ) og Jens
Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
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Tilskud fra
kommunen

Resterende
pligtarbejde

Markedsføring af
Havnens Dag
Plakater
Ansvarlige på
Havnens Dag

Fugleplancher

Konklusion
Medlemstilskuddet er gået i kludder
for kommunen. Vi skal indsende en
ny ansøgning.
Lone ansøger igen om
Medlemstilskud.
Broer.
Eltavle mod kroens parkeringsplads.
Måske en udendørs byggetavle for
at undgå samleled der kan samle
vand.
Brædder på vestgavl af
Servicebygning og maling af dør til
juniorafdeling.
Oprydning i masterum.
Udluftning over baderum.
Grønne sideafmærkning.
Skilte på broer fri/optaget skal gås
efter.
Vestsiden af plads 25 skal have en
fenderliste.
Opretning af jollestativ
Skælskør Avis har omtalt det flere
gange. Meget fint. Vi skal selv lave
en skriftlig omtale på dagen.
Skælskør Avis sender en fotograf.
Er sat op som planlagt

Ansvarlig
LP + JCEJ

Sejlads
Krabbebanen og vandobservatoriet
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Kommer senere op

JCEJ
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FDT
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Flyers

Er udleveret

FDT

Autocampere

JCEJ

Havnepladser /
mulige
langliggerpladser

Jeg har talt med FLID, Slagelse
Kommune og til sidst
Kystdirektoratet. Sidstnævnte var
forstående over for vores problem,
men kunne ikke hjælpe anderledes
end at vi må vente på en tilladelse.
Taget til efterretning.
Planen skal opdateres, da vi har
været nødt til at flytte rundt på nogle
af bådene.

Ventelisten

ca. 4 på venteliste

JCEJ, LP

Evnt.

Harly har undersøgt om der er
økonomi i at sætte et solcelleanlæg
op på servicebygningstaget . Vi
bruger ca. 11.000kw/år.
Alternativet er at lave varmt vand
med solfanger. Ca. 40.000kr for en
500 liter tank.
Beløbene er så store at de skal
vedtages på en generalforsamling.
Nyt møde indkaldes af formanden
efter behov
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Næste
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