Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub tirsdag den 28. februar 2017
kl. 19 hos FDT.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT), 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.
Pligtarbejde i 2017

Konklusion
Er udsendt sammen med foreløbige
indkaldelser til generalforsamlingen

Ansvarlig

Forårsrengøring i servicebygning.

FDT

Broer. Kryds og midterafstivning.
mangler kan evt. vente til forår.
Inaktive ledninger fjernes. Nogle kan
måske genbruges.

HBJ

JCEJ + KGL

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

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

KGL

Molen nord for slæbestedet er ikke
Alle
blevet udbedret – indholdet skrider
ud. Vi må nok bestille beton og få
den fyldt ud. Der skal måles op (hvor
meget) og så skal der tages
brædder af, når der kommer beton.
Molen er lavet som bro. Vi lader
derfor Peer Kliver rense op i
slæbestedet og ser til næste år om
der skrider mere ud fra broen.
FLID Forårsseminar i KGL deltager 1. marts 2017.
KGL
Middelfart
Havnens Dag
Lørdag d.10 juni 2017.
JCEJ
Pressemeddelelse skal ud snart
Fugleplancher
Mangler bare et billede af stor spove JCEJ
/ regnspove. Biologen fra Slagelse
kommune formidler trykning af
planchen.

Redningsveste

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

Vild med vand

Så snart Jan har juniorafdelingens
begyndelsesdato skal det på
Kultunaut. Mandag efter påske
begyndes.
Per Stenbøg holdt et spændende
indlæg med masser af praktiske
oplysninger. God spørgelyst og vi
nød alle hinandens mad
Skriftlig udsendelse af brev om
vigtigheden af at være på mail
sammen med medlemsbeviset er
udsendt den 11. februar 2017
Mail med dagsorden og
ændringsforslag til vedtægter,
ordensreglement, regnskaber og
budget er udsendt den 18. februar.
Der er ikke kommet forslag til
ændringer af vedtægterne fra
medlemmerne.
Endelig indkaldelse udsendes med
mail lørdag den 4. marts.
Der er ingen på venteliste nu. Vi har
efter alt at dømme 4 ledige pladser.

Vinterforedrag

Generalforsamling

Ventelisten

Medlemmer der ikke
har betalt.

Solvarme

FDT

JHO og KGL

JCEJ

JCEJ og KGL

KGL
JCEJ

Jannike Fogh Sl. 521, Jacob Hansen LP, KGL,
Sl. 560, Jonas Carstensen Sl. 638,
JCEJ
Christa Noltensmejer Sl. 641,Finn
Pallesen Sl. 719
KGL formulerer brev hvor nøglerne
skal sendes tilbage til BS.
Harly omtalte solceller til at lave
HBJ
strøm..Harly kontakter to firmaer så
vi får overblik over økonomien, og
kan fremlægge et budget på
generalforsamlingen. Under
udarbejdelse. Harly undersøger
andre muligheder. Hybridanlæg?
Strømforbruget undersøges året
igennem. Harly undersøger hvor
meget en varmepumpe bruger.

Sms – besked til
medlemmerne

Oprensning af
sejlrenden
Vinterbadere

Andre kommende
møder

Ny medlemmer.

Ny kasserer

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.
Peer Kliver ankom den 23. februar.
Starter oprensningen tirsdag den 28.
februar

JCEJ

Møde afholdt 19. februar 2017
sammen med Lars Birger Nielsen og
en gruppe af vinterbaderne.
Måske kan fiskernes ishus på
havnen laves til omklædning og
måske sauna. Bro til at bade fra på
sydsiden af fiskernes bro – ca. halvt
ude.
Eller: Vinterbaderne laver en sauna
samt omklædning på en ponton, der
sættes i havnen (ved Amerikakajen)
når bådene tages op og pontonen
tages så op igen når der er
søsætning.
Kunne måske indgå i projekt Vild
Med Vand.
Møde med Slagelse Kommune 2.
marts 2017 – skal der laves
gennemløb i Glænødæmningen?
6. marts 2017 VVM møde for Omø
Syd Havmøllepark med Slagelse
Kommune
Andres Eskjær Jensen -passiv
Dany Rasmussen-slæbested
Der udsendes elektronisk faktura

JCEJ

JHO
KGL
JCEJ

JCEJ

KGL

Der har været bekymring ”al la
Alle
nepotisme” omkring valget af
Andres. Bestyrelsen har ikke
problemer desangående og han bør
starte straks. Bestyrelsen synes at
det er fint at vi får en ”yngre” person
tilknyttet Bisserup Sejlklub og ser
ingen problemer i familieskabet
kasserer og formand. Regnskabet vil
fremover blive ført elektronisk
således at bestyrelsen og
revisorerne hele tiden kan følge
med.

Stort strømforbrug
her i vinter?

Dagligt gns. på 20 kwh. Harly
undersøger hvor strømforbruget
stammer fra.

HBJ + JCEJ

Næste
bestyrelsesmøde

Umiddelbart efter
generalforsamlingen

Alle

