Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 24. april 2017 kl.
19:30 i klubhuset.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT), Andres Eskjær Jensen (AEJ), Harly Bruun Jørgensen
(HBJ) afbud - og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Kontingentopkrævning
Økonomien

Nøgler

FLID / Autocampere

Hjertestarter

Pligtarbejde i 2017

Konklusion
Skal vi bruge Betalingsservice
Vi overvejer om der er billigere
betalingsmåder. Måske kortbetaling
Bilag 2017001-2017027
gennemgået og godkendt

Ansvarlig
AEJ

Vi undersøger om det kan laves
billigere og bedre elektronisk. Også
for at undgå misbrug af ikke mere
betalende tidligere medlemmer.
Undersøgt – det bliver ALT for dyrt
Vi prøver at argumentere for at en
dispensation ikke er nødvendig. Der
arbejdes på det.

KGL

Har fået tilbud på årligt eftersyn til
1.500 kr. plus moms af Medidyne –
tjekker om det er OK / forsvarligt
med længere intervaller
5 medlemmer har ikke påbegyndt
pligtarbejde. Tildeles resterende
opgaver.

JCEJ

Inaktive ledninger fjernet. Aktive
fastgøres ordentligt

HBJ

Alle

JCEJ

KGL

Der opsættes stik på østsiden af
gavlen af servicebygningen. Mangler
lidt i at være færdig.
Brædder på vestgavl af
Servicebygning. Er næsten færdigt.
Vejrstation skal genetableres
Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl mangler
Vindskeder males på
servicebygning.

FDT

Maling af dør og vinduer til
juniorafdeling.
Udluftning over baderum. Hullerne
er lavet – net opsættes når masterne
er ude.
Blomsterkummer skal evt. sættes op
og passes. Alternativt kan opsættes
adskillelse mellem borde med
sejldug. Til foråret 2017
Fremover ved arrangementer som
Havnens Dag vil de medlemmer, der
sejler med gæster kunne regne dette
som pligtarbejde.
Afrensning, maling og
afdækningsbrædt af vestplankeværk
ved servicebygning
Havnens Dag

Lørdag d.10 juni 2017.
Pressemeddelelse skal ud snart!

JCEJ + KGL

Fugleplancher

Billederne er i hus. Planchen skal
laves

JCEJ

Redningsveste

Redningsveste kontrol. Freddy
arrangerer et besøg af en instruktør
og en dato. Ikke fastlagt endnu.

FDT

Vild med vand

Banner med navnet Bisserup til
gavlen.
Flyers m.v. til udlevering på skoler
etc. er bestilt
Redningsveste til gæster. Freddy
stiller nogle til rådighed.

Ventelisten

JHO

FDT
AEJ

Hænges op på tavlen.
Solvarme

Harly omtalte ved forrige møde
solceller til at lave strøm..Harly
kontakter to firmaer så vi får overblik
over økonomien. Under
udarbejdelse. Harly undersøger
andre muligheder. Hybridanlæg?

HBJ

Strømforbruget er undersøgt.

JCEJ

LED pærer kan afhjælpe noget, men
varmepumpen er den store sluger –
har fået tænd / sluk ur monteret.
Sms – besked til
medlemmerne

Vi overvejer en måde hvormed vi
kan kommunikere til medlemmerne
at der er en mail.

JCEJ
AJE
KGL

Nye medlemmer.

Johnny Petersen, Egesvinget 6,
4243 Rude. Slæbestedsbruger. Ok

AEJ

Søren Krytz, Gl.Smedevej 9, 4180
Sorø. Venteliste ok
Frank Holm, Østervej 22. 4243
Rude. Venteliste. Ok
Næste
bestyrelsesmøde

Blev ikke fastsat. JCEJ finder en
aften.

Alle

