Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub torsdag den 25. maj 2017 kl.
19:00 i klubhuset.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT), Andres Eskjær Jensen (AEJ), afbud fra Harly Bruun
Jørgensen (HBJ) - og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Kontingentopkrævning

Konklusion
Skal vi bruge Betalingsservice
Vi overvejer om der er billigere
betalingsmåder.
KGL undersøger om der kan laves
et link på hjemmesiden til en direkte
indbetaling til BS
Bilag gennemgået fra 2017027 til
2017047 og godkendt.

Ansvarlig
KGL

FLID / Autocampere

Vi prøver at argumentere for at en
dispensation ikke er nødvendig. Der
arbejdes på det.

JCEJ

www.boatflex.com

Undersøges nærmere. Herigennem Alle
kan både udlejes til sejlads eller
bare overnatning. Er BS interesseret
og er medlemmerne?
En 5 årig kontrakt undersøges. JCEJ JCEJ
har undersøgt om der kan laves en
fælles kontrol af alle hjertestartere.
Det kan ikke lade sig gøre.
Hvilke medlemmer skal vi have
KGL
aktiveret / har ikke ydet endnu
Aktive ledninger under broer sættes
fast

Økonomien

Hjertestarter

Pligtarbejde i 2017

AEJ

Der opsættes stik på østsiden af
gavlen af servicebygningen. Mangler HBJ
lidt i at være færdig.
Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl.
Mangler

FDT

Vindskeder og udhængsspær (
luses) males på servicebygning.

KGL

Maling af dør til juniorafdeling.

KGL

Udluftning over baderum. Hullerne
er lavet – net opsættes når masterne FDT

er ude.
Vestgavlen skal males. Næsten
færdigt.

KGL/FDT

Tang i slæbested. Kim Buhl, Verner
Olsen og Kim Andersen OK

JCEJ

Fremover ved arrangementer som
Havnens Dag vil de medlemmer, der
sejler med gæster kunne regne dette
som pligtarbejde.

Havnens Dag

Fugleplancher

Redningsveste

Vild med vand
Havnens Dag

Forreste båke skal males. Brug
malingen fra gavlen.

JCEJ

Lørdag d.10 juni 2017.
Pressemeddelelse er udsendt.
Kommer i Skælskør Tidende 30 / 31
maj
Er under fabrikation. Opsættes af
kommunen 8. juni.
Afsløres kl. 11 den 10. juni.
Opslagstavle er fjernet. Maling af
”Ishusets” østside er aftalt med
maler fra fiskeriforeningen.
Redningsveste kontrol, ildslukker
præsentation, nødraketter affyres
tirsdag den 30. maj kl. 19:00-22:00

JCEJ

Er ført på Vild Med Vand
arrangementer er på hjemmesiden
Banner med navnet Bisserup til
gavlen er monteret.
Flyers m.v. til udlevering på skoler
etc. er ankommet.
En plakat opsat ved Brugsen her i
byen og i Fuglebjerg.
Redningsveste til gæster. Freddy
stiller nogle til rådighed.
Jens Bülow står for kajaksejlads
Juniorafdelingen står for jollesejlads,
windsurfere og Stand Up Paddeling
Hvem vil sejle ture med gæster i
sejlbåde og motorbåde?
John Donald Hansen, Erik Popp
Andersen, Harly Bruun Jørgensen,
Svend Åge Johansen, Freddy Dahl
Thomasen. I tilfælde af dårligt vejr
kan gæster inviteres ombord og se

JCEJ

FDT

JHO og KGL

JCEJ
FDT
JCEJ
JHO

JCEJ

hvordan en båd er indrettet.
Fiskeakvarie i jollen. Slangen på
kanten skal fastgøres og luftning af
vandet monteres.
Vi mangler krabber og småfisk.
Spørg Ole og Jens om de kan skaffe
nogle.
Krabbe-væddeløbsbane
Kaffe og kage ved/i klubhuset

Forsamlingshuset

Knob for sømænd
Der er ingen på venteliste. Vi har en
ledig plads.

KGL
JCEJ

Solvarme

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

HBJ

Sms – besked til
medlemmerne

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

AEJ

Ansøgningsskema
på hjemmesiden

Skal downloades først og dernæst
udfyldes

AEJ

Ny medlemmer.

Kenneth Lund, Snakagervej 33,
4200. Passivt medlemskab og
slæbested . Ok

AEJ

Næste
bestyrelsesmøde

Fastlægges i slutningen af
sommerferien.

JCEJ

Ventelisten

