Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 20. november
2017 kl. 19:30 i klubhuset.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT)-afbud, Andres Eskjær Jensen (AEJ), Harly Bruun
Jørgensen (HBJ) - og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Referat til Havnefoged Ole Davidsen (OD)
Emne
Økonomien

Konklusion
Bestyrelsen bedes gennemgå
bilagene siden sidste
bestyrelsesmøde.
Kassereren dokumenterer at
indestående på bankkontoen
stemmer med kassekladden.

Ansvarlig
AEJ

Regnskabet er gennemgået og
godkendt.
Der arbejdes på det.

Alle

KGL deltager
Tilbud indhentes fra firma på
flydebroer på Messen
Sættes til debat på
Generalforsamlingen
FDT deltager

KGL

Forlængelse af
eksisterende
flydebro

Fastgørelse med pæle. Placering
aftales med Lars Birger

JHO

Natura 2000 område

Naturstyrelsen vil ændre grænserne
for Natura 2000.JCEJ og Lars Birger
kommer med en kommentar således
at slæbestedet kommer til at ligge
udenfor Natura 2000
Udlejning af både til sejlture /
overnatning i havnen.
Ingen medlemmer har udvist
interesse.
Men for medlemmer med båd i
havnen der har overnattende
gæster i båden i mere end 2 dage
betales normal gæsteleje for de
efterfølgende dage. Skal
indarbejdes i ordensreglementet til
næste generalforsamling. (se FLID)

JCEJ

FLID / Autocampere

FLID Messe
23.nov. 2017

Sejlsikkert

www.boatflex.com

JCEJ

FDT

Alle

Pligtarbejde i 2017

Hvilke medlemmer skal vi have
aktiveret / har ikke ydet endnu. KGL
sender til AEJ fortegnelse over
medlemmer der ikke har udført
pligtarbejde indtil dd.

KGL

Broer. En pæl skal udskiftes og ca 4
nye bankes hvor der mangler. 8
pæle gøres klar til
oprensningsfartøjet kommer.

JCEJ + KGL

Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl mangler

Udsendelse af
kontingentopkrævninger

Til hvert medlem der ikke har udført
pligtarbejde sendes en opkrævning
på 2.000kr
Skal udsendes 30.december 2017 til
betaling inden 20. januar 2018.

FDT / KGL

AEJ
AEJ

Julemøde

8. december kl. 18:00. Nyhedsbrev
er udsendt.

KGL

Vinterforedrag

KGL ringer til Danske Tursejlere og
spørger om de har et medlem, der
kan fortælle om flotillesejlasen i
Østersøen.
Ordensreglement: Overnattende
gæster i medlemsbåde mere end 2
døgn skal betale for opholdet.

JCEJ ogKGL

Ændringer af
vedtægter og
ordensreglement

JCEJ

Forberedelse af
generalforsamling

Forsamlingshuset er bestilt til
JCEJ+KGL
søndag den 11.marts 2018 kl. 10:0013:00
Ændringer i Vedtægter og
Ordensreglement.
Hvordan skal foreningens formue
forvaltes? Solvarme. Broer eller
andet.
Pligtarbejde: KGL laver opslag og
aftaler med medlemmer.

Ventelisten

Michael von Bülow skal have
regning på 1 måned langliggerplads
(1.200 kr.) og vinteropbevaring (600
kr.).
Da Kurt Nielsen vil sælge sit

JCEJ + AEJ

andelsbevis, kan vi tilbyde en plads
til Michael von Bülow fra næste år.
Vinterbaderne

Solvarme

På møde dags dato er det foreløbigt JCEJ
aftalt at vinterbaderne kan montere 2
trapper ca. midt på nordsiden af
broen, når bådene er taget på land.
Med tiden vil de bygge en flytbar
sauna og evt. omklædningsrum, der
kan stå inde på molen.
Det kræves at der er toiletfaciliteter
(kommunen), til rådighed. Vi skal
finde ud af, hvordan vi tilbyder dem
adgang til toilettet til omklædning
(skal holdes frostfrit), og hvad vi kan
tage i betaling. Varme, vand, slid og
tilsyn med bygning.
JCEJ undersøger mulighederne for
frostsikring af servicebygningen.
Der arbejdes stadig på det. JCEJ
mener dog, at det vil blive ret
kostbart da bygningen ikke er
vinterisoleret.
Brev fra vinterbaderne med deres
ønsker kan evt. sendes til
foreningens medlemmer.
Noget nyt?
HBJ
Det vil koste 75.000-90.000kr at
installere et anlæg på 3,5kw. Heraf
er ca. 20.000kr arbejdsløn. Dette er
et anlæg med batterier.
Sættes til debat på
Generalforsamlingen

Nye medlemmer.
Ingen
Næste
bestyrelsesmøde

Mandag den 22.januar kl. 19:00

Alle

