Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 29 februar 2016
Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen
(KGL), Lars Blixenkrone Andersen (LBA) (afbud / udmeldt af foreningen), 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

Forsikring gennem
DS / First
Tilbud om forsikring
fra Danske
Tursejlere
Vild Med Vand

Konklusion
Lars Birger,Jens Chr. og borger-og
udviklingsdirektør Lone Irene
Wenzell. Lovede at vende tilbage
ang. belysning, skiltning og
asfaltering. 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. Til
orientering
Er foretaget 20-29 februar 2016 af
Peer Kliver. Oprenset 2560 m3 fra
renden og 400m3 fra indløb. Pris i
alt: 158.362,50kr Røde og grønne
sideafmærkninger står nu korrekt.
Ansøgning om tilskud til Slagelse
Kommune, Flemming Erichsen.
Korsør Havn er sendt. Indberetning
til Naturstyrelsen om mængde er
sendt
Vi har bedt om et tilbud uden broer.
Vi har intet hørt endnu.
2.100kr for bestyrelsesansvar og
direktionsansvar. Vi mener ikke det
er aktuelt lige nu.
Havnens dag søndag den 29. maj
skal være med med til at åbne
havne for befolkningen. Herved
håber DS at flere får lyst til at sejle.
Projektet med plancher over
forskellige fugle – sammen med
Dansk Ornitologisk Forening – med
en QR kode på hver fugl som leder
direkte ind til DOF's hjemmeside er
langt fremskredent. Slagelse
Kommune har faktisk tilbudt at
opsætte en fastmonteret kikkert –
efter at have læst om projektet i

Ansvarlig
JCEJ

JCEJ

JCEJ
JCEJ

KGL + JCEJ

FLID

Sejlerens

Vindue i gavlen 1.
sal på klubhuset er
ligesom gavlen og
taget klar til
udskiftning.
Danske Tursejleres
Turbøjer
Økonomi
Ændring af
vedtægter og
ordensreglement

Skælskør Avis. Vi afventer at
kommunen opsætter kikkerten.
Vi er indmeldt. Der er mange gode
informationer om drift af havnen at
hente her.
Denne publikation har vi sagt op. Vi
er stadig med i KOMMA's
havnelods, Havneguide på FLID's
DS' app ”Tursejler”
Skal vi melde os ind i
Marinaguide.dk? Vi ser tiden an
Hans Henrik Pedersen er kontaktet
og vender tilbage snarest, men ikke
endnu, endnu

Vi vil overveje, om vi skal have en
på Bisserup Østre red.
Er tilfredsstillende. Passende
formue.
Mange forslag fra bestyrelsen. Se
endelig indkaldelse til
generalforsamlingen.

Tilbud på opbevaring Vi indhenter tilbud fra Knud Vincents
af bådstativer
Plankeværk ved
Plankeværket mod naboen til
klubhus
klubhuset er råddent. Materialer er
indkøbt, nu mangler de bare at blive
monteret.
Autocamper
Ansøgning er sendt til
parkering
Kystdirektoratet og Slagelse
Kommune
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 var
Den ene af 4 bolte var knækket, og
ved at vælte i vinters Ole hørte, hvordan den ”knirkede” i
vinden, da han gik forbi . Kim Bøgh
kom og løftede den ned. Jesper
Blixenkrone fixede den – gav den et
bredere fundament og satte ny og
større bolte i betonklodsen. Kim
løftede den på plads. Harly Bruun fik
genetableret lyset samme dag som
Peer Kliver kom - sent om aftenen med uddybningsfartøjet. Godt med
gode hjælpere :o) – og tusind tak!!!

JCEJ

JCEJ

JCEJ

LP
JCEJ + KGL

JCEJ
KGL

JCEJ

KGL og JCEJ

OD og JCEJ

Søsætning og
standerhejsning

Næste
bestyrelsesmøde

Store både torsdag den 28. april fra
KGL
kl. 12. Tilmelding til KGL.
Små både lørdag den 30. april fra kl.
8.
Standerhejsning torsdag den 5. maj.
Tilmelding til spisning til KGL
Umiddelbart efter generalforsamlingen Alle

