Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub tirsdag den 4. oktober 2016 kl.
19
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)
Emne
Det afmonterede
ramslag
Resterende
pligtarbejde

Konklusion
Skal bjærges på mandag eller
senere
Broer. Kryds og midterafstivning
Eltavle mod kroens parkeringsplads.
Harly køber en kasse med 8 CEE
stik som han sætter op. Det gamle
stik sættes på østsiden af gavlen af
servicebygningen.
Brædder på vestgavl af
Servicebygning. Freddy indkøber
brædder til servicebygning.
Lærkebrædder til broer indkøbes af
KGL

Ansvarlig
JHO JCEJ

Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl.
Maling af dør til juniorafdeling.
Oprydning i masterum.
Udluftning over baderum.
Skilte på broer fri/optaget skal gås
efter. Ole har købt og de skal sættes
opsættes op. Kurt Nielsen laver til
foråret 2017.

FDT

Tang i slæbested. Kim Buhl og
Verner Olsen
Blomsterkummer skal evt. sættes op
og passes. Alternativt kan opsættes
adskillelse mellem borde med
sejldug. Til foråret 2017
Bedre organisering af pligtarbejde
søges. Vi skal evt. danne nogle
arbejdshold ved næste
generalforsamling. Resterende
pligtarbejde er mailet til
medlemmerne, uden effekt. Plan for
hvad bestyrelsen skal gøre skal
vedtages i dag!
KGL ringer til alle medlemmer der
ikke har lavet pligtarbejde

JCEJ

HBJ

FDT

KGL

FDT
HBJ

FDT

KGL

KGL

Knækkede rør for
styrbord
sideafmærkning
FLID
Efterårsseminar
Havnens Dag

Fugleplancher
Autocampere

FLID og Fakta

Er fundet og tøjret til træpælene,
men ikke bjærget endnu.
KGL vil gerne deltage. Deltagelse
575kr, bro og km penge betaler
klubben
Lørdag d.10 juni 2017. Der er
kommet mulighed for at søge om
støtte / tilskud til aktiviteter.
Søg penge til ? Inden 13 nov. 2016
Kommer op senere

JCEJ

JCEJ

JCEJ

Kystdirektoratet har fremsendt et
JCEJ
afslag på ansøgningen (er rundsendt
tidligere til bestyrelsen). Sagen er
overgivet til FLID.
Der kan kun placeres 2
autocampere, fordi hver camper skal
have en 5,5 m bred bås.
KGL
Link på sidste nr. sendes til alle
medlemmer

Vild med Vand

Møde i Roskilde 9. nov 2016 kl. 17

JCEJ og KGL

Vinterforedrag

Vi prøver at holde det sammen med
FTLF/ Per Stenbøg (Foreningen Til
Langtursejladsens Fremme)

JCEJ

Brombærtur 3. + 4.
september

Dårligt vejr – ingen sejlede af sted.
Nogle gange har vi haft grillen tændt
ved klubhuset. Det må vi huske
næste år

KGL

Pligtarbejde

Måske kan vi lave en fælles
pligtarbejdsweekend med socialt
samvær til næste år

KGL

Ventelisten

Der er ingen på venteliste nu. Vi har
efter alt at dømme en ledig plads

JCEJ, LP

Bådoptagning

Torsdag den 27. oktober med Henrik
Palle og lørdag den 29. oktober med
Kim Bøgh. Info i nyhedsbrev er
udsendt.
Standerstrygning 30.oktober.
Spisning kræver tilmelding til KGL.
Menu er hønsekødssuppe.

KGL

JCEJ + HBJ

Planlægning og
fordeling af både på
land

Vi skal have en plan for, hvor
bådene skal stå.

Forsikring

JCEJ
Endnu et forsikringsselskab, Velos
Ensurance Services Ltd. har
henvendt sig til formanden.
Medlemmerne kan se deres tilbud
på www.velosinsurance,dk
Harry omtalte evt. Solceller til at lave HBJ
strøm..Harry kontakter en konsulent
så vi får overblik over økonomien, så
vi kan fremlægge et budget på
generalforsamlingen.
Tirsdag den 8.november 2016 kl.
Alle
19:00

Solvarme

Næste
bestyrelsesmøde

