Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 22. januar 2018
kl. 19:00 hos JCEJ.
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).

Emne
Økonomien

Kontingentopkrævninger

FLID / Autocampere

FLID Messe
23.nov. 2017

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

Ansvarlig
AEJ

Regnskabet er gennemgået og
godkendt.

Alle

Gennemgang af foreløbigt
årsregnskab
Restancer?
DD. mangler 52 medlemmer at
betale kontingent. Rykkerskrivelse
med gebyr udsendes den 2. februar
2018.
Info: Opkrævningen er afsendt fra
andres.jensen@gmail.com
Der arbejdes stadig på det.
Sagen er i Kystdirektoratet udtaget
som principsag sammen med to
andre sager.

AEJ

JCEJ

KGL orienterer. Jeg har kontaktet 3
KGL
firmaer om tilbud på nye flydebroer.
To firmaer meldte straks tilbage og
har udarbejdet forslag på helbeton
og træ-beton broer med enten pæle
eller betonankre som fastgørelse.
Der er fordele og ulemper ved alle
løsninger. Helbeton er det dyreste
og mest solide. Det giver også mest
roligt vand i havnen. Træ-beton
koster omkring det halve og er mere
spinkelt. Giver ikke mere roligt vand i
havnen. Begge løsninger kan dække
Bisserup Sejlklubs behov. Billigste
løsning kan sandsynligvis udføres
for i alt max. 1.000.000kr
(incl.moms,pæleramning og

fjernelse af de gamle broer.
Billeder og tilbud fremvist til
orientering.
Sejlsikkert

FDT orienterer
Sikkerhedsanvisninger fra Stena og
Tryg.
Orientering gennem facebook
gruppe til klubbernes medlemmer.
Redningsvest tjek.
Brandslukning i motorrum.
Vi vil anvende Stena Lines
sikkerhedsanvisninger.

FDT

Forlængelse af
eksisterende
flydebro

Fastgørelse med pæle. Placering
JHO
aftales med Lars Birger, når JHO har
fundet flydebroplastikrør.

Ny låse til toilet og
klubhus

JCEJ har indhentet tilbud.
JCEJ indhenter et alternativt tilbud
og køber det bedste.

JCEJ

Pligtarbejde i
2017/2018

Alle der ikke har lavet pligtarbejde
har fået tilsendt faktura på 2.000kr

AEJ, KGL

Broer. En pæl skal udskiftes og ca 4
nye bankes hvor der mangler. 8
pæle gøres klar til
oprensningsfartøjet kommer. Aftalt
JCEJ + KGL
med Lars Birger at vi tager de
tykkeste.
Limboens klargøring. Primes og
JHO
bundmales som pligtarbejde inden
1.maj.
Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl mangler. FDT / KGL
Vild med Vand

Kan vi finde på nyt indslag?
Kajakroning skal opprioriteres.
Ramslaget kan bruges som
tømmerflåde nord for LBs´
slæbested.
Stander som orienterier om hvad der
foregår på havnen.

Vinterforedrag

Nyhedsbrev er udsendt. Lone og
Henning Jensen fra Skælskør
fortæller den 9.februar 2018 i
Bisserup Forsamlingshus om
Danske Tursejleres flotillesejlads i

JCEJ og KGL

2017.

Ændringer af
vedtægter og
ordensreglement

Ordensreglement: Overnattende
gæster i medlemsbåde i mere end 2
døgn skal betale for opholdet.
Det bringes op på
generalforsamlingen.

FLID havnemøde i
Næstved

JCEJ og KGL deltager tirsdag den
30. januar 2018 kl. 18:30 i Næstved
Sejlklub

Forberedelse af
generalforsamling

Forsamlingshuset er bestilt til
JCEJ+KGL
søndag den 11.marts 2018 kl. 10:0013:00
Hvordan skal foreningens formue
forvaltes? Solvarme / -celler,
flydebroer eller andet.

JCEJ

JCEJ og KGL

Pligtarbejde: KGL laver opslag og
aftaler med medlemmer.
Kontingent og
gæsteleje 2018

Kontingent og gæsteleje foreslås
uforandret af bestyrelsen.

Rengøring 2018

Hvordan arrangerer vi rengøringen i
servicebygningen i 2018?
Firma, medlemmer eller andet?
Bestyrelsen undersøger muligheder.

Gæstesejlere 2018

Alle

AEJ
Hvordan arrangerer vi betaling af
gæstesejlere i 2018?
Mobilepay, kode og postkasse?
AEJ køber en mobil der kan
håndtere MobilePay

Ventelisten

Astrid Kure Jensen

JCEJ + AEJ

Vinterbaderne

De afholder stiftende
generalforsamling 24. januar 2018.
JCEJ og JHO deltager
Vi er umiddelbart positive overfor
initiativet, som vil skabe mere
aktivitet på havnen i vinterhalvåret.
Trapper og evnt. omklædningsvogn
samt sauna fjernes om sommeren

JCEJ

når der er både i havnen.

Nye medlemmer.

Astrid Kure Nielsen. Aktiv,
vinterplads og venteliste. Er
accepteret og har betalt

AEJ

Næste
bestyrelsesmøde

Mandag den 19. februar 2018 kl.
19:00

Alle

