Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub torsdag den 8. november
2016 kl. 19
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT) - afbud, Lone Poulsen (LP) - afbud, Harly Bruun Jørgensen
(HBJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Forslag til ændringer
af vedtægter og
ordensreglement.

Konklusion
Fremsendes med begrundelser
sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Ansvarlig
JCEJ + KGL

Resterende
pligtarbejde

Broer. Kryds og midterafstivning.
mangler kan evt. vente til forår.

HBJ

Eltavle mod kroens parkeringsplads.
Harly køber en kasse med 8 CEE
stik som er sat op. Det gamle stik
sættes på østsiden af gavlen af
servicebygningen. Næsten
færdiggjort.

FDT

Brædder på vestgavl af
Servicebygning. Freddy har indkøbt
og lagt til tørring.
Lærkebrædder til broer er bestilt hos
Olav af KGL

KGL

Fugning af vindue i
FDT
servicebygningens vestgavl.
Mangler. Laves i forbindelse med
gavlen til foråret.
Maling af dør til juniorafdeling. Laves
til foråret.
Oprydning i masterum. Er ordnet
Udluftning over baderum. Hullerne
er skåret.
Skilte på broer fri/optaget skal gås
efter. Ole har købt og de skal sættes
op. Laves til foråret 2017.

HBJ

Tang i slæbested. Kim Buhl og
Verner Olsen

JCEJ

Blomsterkummer skal evt. sættes op
og passes. Alternativt kan opsættes

FDT

adskillelse mellem borde med
sejldug. Til foråret 2017

Knækkede rør til
grønne
sideafmærkninger
FLID
Efterårsseminar
Havnens Dag

Fugleplancher

Bedre organisering af pligtarbejde
søges. I forbindelse med
generalforsamlingen organiseres
nogle arbejdshold med
veldefinerede opgaver
Er bjærget

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
P.t. ingen relevante formål.
Kommer op senere

KGL

JCEJ

JCEJ

JCEJ

Autocampere

Forslag til ændringer i
JCEJ
ordensreglementet skulle gerne gøre
det muligt næste år

Julehygge

Fredag den 9.december kl. 18:00. Vi
medbringer selv maden til fælles
buffet.

KGL

Vild med Vand

Møde i Roskilde 9. nov 2016 kl. 17
JCEJ og KGL deltager

JCEJ og KGL

Vinterforedrag

Vi prøver at holde det sammen med
FTLF/ Per Stenbøg (Foreningen Til
Langtursejladsens Fremme).
Per stenbøg fortæller om sine
oplevelser på havene i 2016.
Forsamlingshuset er reserveret til
fredag den 10. februar 2017
KGL formulerer et brev til
medlemmer, der ikke har registreret
deres pligtarbejde på de gule sedler
i klubhuset for udført arbejde
Der er ingen på venteliste nu. Vi har
efter alt at dømme en ledig plads

JCEJ

Forsamlingshuset er reserveret til
12. marts 2017

JCEJ

Pligtarbejde

Ventelisten

Generalforsamling

KGL

JCEJ, LP

Solvarme

Næste
bestyrelsesmøde

Harly omtalte solceller til at lave
strøm..Harly kontakter to firmaer så
vi får overblik over økonomien, og
kan fremlægge et budget på
generalforsamlingen.
Tirsdag den 6.december 2016 kl.
19:00

HBJ

Alle

