Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 27. marts 2017
kl. 19 i klubhuset.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT), Andres Eskjær Jensen (AEJ), Harly Bruun Jørgensen
(HBJ) - og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Gennemgang af
Google drev
muligheder

Kontingentopkrævning
Økonomien?
Nøgler

Nye medlemmer

Konklusion
Alle medbringer deres pc. Begge
revisorer er indbudt til dette møde.
John Donald Hansen deltog. Erik
Popp Andersen meldte afbud
Fremover vil på hvert
bestyrelsesmøde alle nye bilag
gennemgå godkendelsesprocedure.
Bilagene findes herefter kun
elektronisk.
Bestyrelsesmedlemmerne og
revisorerne kan til enhver tid gå på
Google drev og se regnskabet og
kommentere. Kun kassereren kan
skrive i regnskabet.
Medlemslisterne kan ses af hele
bestyrelsen. Kassereren og
sekretæren kan skrive i listen.
AEJ vil oprette relevante mapper i
Google drev.
Den nye måde at holde styr på
regnskab og medlemslister vil give
et bedre overblik, være mindre
ressourcekrævende (når vi har lært
det at kende) og forbruge mindre
papir.
Skal vi bruge Betalingsservice?
Vi overvejer om der er billigere
betalingsmåder.
AEJ gennemgik konteringen og brug
af Google drev
Vi undersøger om det elektronisk
kan laves billigere og bedre. Også
for at undgå misbrug af ikke mere
betalende tidligere medlemmer.
Det laves så kommende nye
medlemmer elektronisk selv skal
udfylde medlemsansøgning på
nettet og sende den til formanden.
Når et nyt medlem er godkendt af
bestyrelsen sender kassereren
opkrævningen – og når den er betalt

Ansvarlig
AEJ

AEJ

AEJ
KGL

AEJ

Pligtarbejde i 2017

- opretter kassereren det ny medlem
i medlemslisten.
Formanden / OD står for udlevering
af nøgler.
Forårsrengøring i servicebygning.

FDT

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.

HBJ

FDT

Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl. Laves i
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
Blomsterkummer skal evt. sættes op
og passes. Alternativt kan opsættes
adskillelse mellem borde med
sejldug. Til foråret 2017

JCEJ

FDT

Fremover ved arrangementer som
Havnens Dag vil de medlemmer, der JCEJ
sejler med gæster kunne regne dette
som pligtarbejde.
I forbindelse med
generalforsamlingen organiseres
nogle arbejdshold med
veldefinerede opgaver.
De fleste arbejdsopgaver er
uddelegeret og nogle allerede
påbegyndt.
FLID Forårsseminar i Referat fra mødet. KGL omtalte kort
Middelfart
at det er godt at en person i
foreningen ved hvad der rører sig i
havnekredse. Lidt mere uddybende
forklaring kan komme ved et senere
bestyrelsesmøde.
Havnens Dag
Lørdag d.10 juni 2017.
Pressemeddelelse skal ud snart!
Fugleplancher
Mangler bare et billede af stor spove
/ regnspove. Biologen fra Slagelse
kommune formidler trykning af
planchen.
Redningsveste
Redningsveste kontrol. Freddy
arrangerer et besøg af en instruktør
og en dato. Ikke fastlagt endnu.
Vild med vand

På Kultunaut er indtil nu påført to
aktiviteter. Juniorsejlads og
onsdagssejlads (gæstesejlads).
Mange af vores aktiviteter vil være
gentagelser fra sidste år.
Banner med navnet Bisserup til
gavlen.
Flyers til udlevering på skoler,
Brugsen og lignende steder.
Redningsveste til gæster. Freddy
stiller nogle til rådighed.
Der mangler få fugle til planchen.

KGL

KGL

JCEJ
JCEJ

FDT

JHO og KGL

.

Ventelisten

Der er ingen på venteliste nu. Vi har
efter alt at dømme 3 ledige pladser.

Medlemmer der ikke
har betalt.

Jannike Fogh Sl. 521, Jacob Hansen KGL, JCEJ
Sl. 560, Jonas Carstensen Sl. 638,
Christa Noltensmejer Sl. 641,Finn
Pallesen Sl. 719
KGL formulerer brev hvor nøglerne
skal sendes tilbage til BS.
Er gjort, men ingen har reageret.
Heller ikke på telefonisk
henvendelse.
Harly omtalte solceller til at lave
HBJ
strøm..Harly kontakter to firmaer så
vi får overblik over økonomien.
Under udarbejdelse. Harly
undersøger andre muligheder.
Hybridanlæg? Strømforbruget
undersøges året igennem. Harly
undersøger hvor meget en
varmepumpe bruger. Vi afventer
stadig tilbud.
JCEJ
Vi overvejer en måde hvormed vi
kan kommunikere til medlemmerne, AJE
at der er kommet en mail til dem

Solvarme

Sms – besked til
medlemmerne

Andre kommende
møder

Møde med Slagelse Kommune 28.
marts 2017 – skal der laves
gennemløb i Glænødæmningen?
31. marts møde med Slagelse
Kommune angående vej og asfalt
( Lone Wenzell)

JCEJ

KGL
JCEJ

Nye medlemmer.
Der udsendes elektronisk faktura
Kajak medlem: Kim Johansen,
Alleen 11 B, 4160 Herlufmagle.
Niels Larsen, Møllebakkevej 55
4243 Rude er optaget og har betalt
for en havneplads.

AEJ

Referater

Stort strømforbrug
her i vinter?

Næste
bestyrelsesmøde

KGL sender til Lykke referat af
KGL
generalforsamling, Vedtægter og
Ordensreglement uden underskrifter,
samt regnskab og budget.
JCEJ har undersøgt strømforbruget
JCEJ
detaljeret i hele Bisserup Sejlklubs
område.
Varmepumpen i klubhuset brugte
meget strøm og JCEJ har sat et
tænd/sluk ur til. Varmepumpen kan
kun gå ned til 16 grader. Der skal
være varme hele året, men måske
kun 10 grader.
Udendørslampen ved klubhuset
skiftes til ny med udendørsføler og
LED. Den har tændt døgnet rundt
hver gang der gik nogle forbi på
havnen. Lampen er indkøbt og aftalt
opsat af H.P Olsen.
Standerne på broerne har en lidt
speciel fatning. Harly regner på om
det kan betale sig at skifte til LED.
JCEJ har målt på hver enkelt
forbruger. Intet stort forbrug på nogle
både.
Vi bør overveje isolering på loftet i
klubhuset. Der er noget isolering.
Blev ikke fastsat. JCEJ finder en
aften.

Alle

