Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub torsdag den 1. september
2016 kl. 19
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT), Lone Poulsen (LP), Harly Bruun Jørgensen (HBJ) - afbud
og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Tilskud fra
kommunen

Resterende
pligtarbejde

Knækkede rør for
styrbord
sideafmærkning
Havnens Dag

Konklusion
Medlemstilskuddet er gået i kludder
for kommunen. Vi skal indsende en
ny ansøgning.
Lone har ansøgt igen om
Medlemstilskud.
Vi har fået 4.500kr
Alt ok nu dd.
Broer. Kryds og midterafstivning
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.
Skilte på broer fri/optaget skal gås
efter. Ole har købt og de skal sættes
op
Vestsiden af plads 25 skal have en
fenderliste. Mogens og Kurt sætter
selv en op, hvor det passer til båden.

Ansvarlig
LP + JCEJ

Tang i slæbested
Blomsterkummer skal evt. sættes op
og passes. Alternativt kan opsættes
adskillelse mellem borde med
sejldug
Bedre organisering af pligtarbejde
søges. Vi skal evnt. danne nogle
arbejdshold ved næste
generalforsamling. Resterende
pligtarbejde mailes til medlemmerne.
Er fundet og tøjret til træpælene,
men ikke bjærget endnu.

JCEJ
FDT

HBJ

FDT

HBJ

KGL

KGL

KGL
JCEJ

Tilskud er modtaget pr. 30-08-16
Juniorafdelingen sejler nu hver
mandag kl. 17:00. Skal opdatere Vild KGL
med Vand

Havnens Dag
Fugleplancher

Lørdag d.10 juni 2017
Kommer op senere

Autocampere

Stadig ingen reaktion fra
Kystdirektoratet / kommunen.
Der kan kun placeres 2
autocampere, fordi hver camper skal
have en 5,5 m bred bås.
Invitationen er rundsendt på
maillisten

Brombærtur 3. + 4.
september
Ventelisten

JCEJ
JCEJ

KGL

JCEJ, LP
Ingen nye på venteliste

Bådoptagning

Næste
bestyrelsesmøde

Bådoptagning med Henrik Palle
torsdag d. 27. oktober kl. 12:00.
Bådoptagning lørdag d. 29.okt.kl.
08:00 med Kim Bøgh
Standerstrygning 30.oktober kl.
12:00
Spisning i klubhuset herefter.
Tilmelding til spisning til KGL senest
24..okt
Tirsdag d. 4.oktober kl. 19:00 i
klubhuset

KGL

Alle

