Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 31. januar 2017
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
Forslag til ændringer
af vedtægter og
ordensreglement.

Konklusion
Fremsendes med begrundelser
sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Ok.

Ansvarlig

Pligtarbejde i 2017

Forårsrengøring i servicebygning.

FDT

JCEJ + KGL

Broer. Kryds og midterafstivning.
mangler kan evt. vente til forår.
Inaktive ledninger fjernes. Nogle kan
måske genbruges.
Eltavle mod kroens parkeringsplads:
8 CEE stik er sat op. Det gamle stik
sættes på østsiden af gavlen af
servicebygningen. Mangler lidt i at
være færdig.
Brædder på vestgavl af
Servicebygning. Freddy har indkøbt
og lagt til tørring hos Per.
Lærkebrædder til broer er bestilt hos
Olav af KGL

HBJ

FDT
KGL

Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl. Laves i FDT
forbindelse med gavlen foråret 2017.
Vindskeder males på
servicebygning.
Maling af dør til juniorafdeling.
Udluftning over baderum. Hullerne
er lavet – net opsættes når masterne
er ude.
Nyt net i udluftning i vinduerne i
servicebygning.
Forårsrengøring i klubhus. Vinduer

pudses. Pletmaling af hvidt og sort
med Cempexo og sokkeltjære
udvendigt. Plankeværk mod nabo
males sort.
Skilte på broer fri/optaget skal gås
efter. Ole har købt og de skal sættes
op. Laves i foråret 2017.

HBJ

Tang i slæbested. Kim Buhl og
Verner Olsen

JCEJ

Kuglen renses, males og kæden
kontrolleres

JCEJ

Blomsterkummer skal evt. sættes op
og passes. Alternativt kan opsættes
adskillelse mellem borde med
sejldug. Til foråret 2017

FDT

Fremover ved arrangementer som
JCEJ
Havnens Dag vil de medlemmer, der
sejler med gæster kunne regne dette
som pligtarbejde.
I forbindelse med
generalforsamlingen organiseres
nogle arbejdshold med
veldefinerede opgaver
FLID Forårsseminar i KGL deltager
Middelfart
Havnens Dag
Lørdag d.10 juni 2017.
Fugleplancher
Møde med fotograf 2. februar om
vade / vandfugle

KGL

Redningsveste

FDT

Vild med vand
Vinterforedrag

Redningsveste kontrol. Freddy
arrangerer et besøg af en instruktør
og en dato. Måske 10 juni.

KGL
JCEJ
JCEJ

Så snart Jan har juniorafdelingens
begyndelsesdato skal det på
Kultunaut.

JHO og KGL

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

JCEJ

Generalforsamling

Ventelisten

Generalforsamling

Solvarme

Plan for udsendelse af indkaldelse
m.v.
Skriftlig udsendelse af brev om
vigtigheden af at være på mail og
medlemsbeviset er senest den 11.
februar 2017
Mail med dagsorden og
ændringsforslag til vedtægter,
ordensreglement, regnskaber og
budget senest den 18. februar
Endelig indkaldelse med mail og
evnt. Andre ændringsforslag lørdag
den 4. marts. KGL undersøger hvem
der er på valg.
Der er ingen på venteliste nu. Vi har
efter alt at dømme 3 ledige pladser.
Forsamlingshuset er reserveret til
12. marts 2017

JCEJ og KGL

KGL

JCEJ, LP

JCEJ

Harly omtalte solceller til at lave
strøm..Harly kontakter to firmaer så
vi får overblik over økonomien, og
kan fremlægge et budget på
generalforsamlingen. Under
udarbejdelse.
Kan formentlig sendes fra pc'er eller
tablet?
Se: www.jitbesked.dk
JHO har måske en anden løsning.
Vi overvejer en måde hvormed vi
kan kommunikere med
medlemmerne.
Aftalt med Peer Kliver til sidst i
februar først i marts.
Advisering er sendt til SAVA

HBJ

Forsikringer

Tilbudet accepteres fra First/Dansk
Sejlunion, når bestyrelsen har fået
tilsendt og vurderet tilbudet.

JCEJ

Næste
bestyrelsesmøde

Tirsdag den 28. februar 2017 kl.
19:00 hos Freddy. Strædet 12.
Bisserup

Alle

Sms – besked til
medlemmerne

Oprensning af
sejlrenden

JCEJ
JHO
KGL
JCEJ

