Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 19. februar 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

Konklusion
Bestyrelsen bedes gennemgå
bilagene siden sidste
bestyrelsesmøde.
Kassereren dokumenterer at
indestående på bankkontoen
stemmer med kassekladden.
Når regnskabet på
bestyrelsesmøderne hver gang
accepterer kassekladden erstatter
det signering af fremsendte
fakturaer.
Vi diskuterede hvordan vi skal
håndtere indkøb på konto. JCEJ
kontakter aktuelle leverandører og
laver aftaler så vi undgår fejlagtig
faktura til BS.
Regnskabet er gennemgået og
godkendt.
Årsregnskabet er godkendt.
Ansøgning til Kystdirektoratet om
flytning af Strandbeskyttelseslinjen
er dd. aftalt med Slagelse Kommune
v. Ole Lund Sørensen. Havnen
kommer til at ligge foran linjen, og
der skal derfor ikke søges om
tilladelse til almindelig
vedligeholdelse m.v. på havnens
område.
Fastgørelse med pæle. Placering
aftales med Lars Birger

Ansvarlig
AEJ

Ny låse til toilet og
klubhus

JCEJ har indhentet tilbud
Køber Yale Dormann låse fra
Certego.

JCEJ

Pligtarbejde i 2018

Broer. 2 pæle skal udskiftes og 2
nye bankes når oprensningsfartøjet
kommer. Aftalt med Lars Birger at vi
tager de tykkeste.
Bundmaling af Bananen og
Limboen.

JCEJ, KGL

Ændring af
strandbeskyttelseslinjen.
Kystdirektoratet har
åbnet for mulighed
for det.

Forlængelse af
eksisterende
flydebro

Alle

Revisorerne
JCEJ

JHO

JHO

Fugning af vindue i
servicebygningens vestgavl mangler

FDT

Kontingentopkrævninger

Restancer?
JCEJ kontakter igen 6 stk

Vild med Vand

Kan vi finde på ny indslag?
Alle
Kajakroning skal opprioriteres
Windsurfer. Kitesurfer. SUP.
MOB øvelser.
Blev afholdt 9. februar. Afbud
JCEJ og KGL
grundet sygdom fra en del, men vi
(23 stk.) fik en hyggelig aften
alligevel.
Forsamlingshuset er bestilt til
JCEJ+KGL
søndag den 11.marts 2018 kl. 10:0013:00
Indkomne forslag til vedtagelse på
generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde 25.februar
Hvordan skal foreningens formue
forvaltes? Solvarme / -celler,
flydebroer eller andet.
Endelig dagsorden og regnskab
bekendtgøres for medlemmerne
senest fredag den 2. marts.
Pligtarbejde: KGL laver opslag og
aftaler med medlemmer.

Vinterforedrag

Forberedelse af
generalforsamling

Ændring af
vedtægter og
ordensreglement

Ændringer af
ordensreglement
Ny § 16 §

AEJ+JCEJ

§ 15 i vedtægterne ændres fra:
JCEJ
Vedtægtsændringer.
Forandring i disse vedtægter ….
Ændres til:
§ 15
Ændringer af vedtægter og
ordensreglement.
Forandringer i disse vedtægter og
ordensreglementet kan ske på........
Begrundelse:
Der er ingen beskrivelse af, hvad der
kræves for at ændre
ordensreglementet.
Det er tilladt bådpladsejere at udlåne
båden til overnatning i 2 døgn.
JCEJ
Herefter betales den daglige
normale gæsteleje til havnen. I fald
bådpladsejeren vælger at benytte
portaler (f.eks. Boatflex, Airbnb eller
lignende), der formidler udlejning,

Ændring af § 5

Udsendelse af
medlemskort med
videre

skal dette meddeles bestyrelsen og i
så fald betales normal gæsteleje fra
første udlejningsdag.
Bådpladsejeren er i alle tilfælde
ansvarlig for at afregne gæstelejen
til Bisserup Sejlklub.
Begrundelse:
Overnattende gæster i sejlklubbens
både vil øge livet på havnen, men
det giver også øget forbrug af vores
faciliteter, hvorfor det er nødvendigt
med en betaling.
§ 16 og 17 ændre til henholdsvis §
17 og 18.
”Et medlem, som ophører med at
have båd, kan højst reservere sin
plads i 2 år”
Ændres til:
”Et medlem, som ikke benytter sin
bådplads i en periode på 2 år mister
retten til sin plads.”
Medlemskort 2018 og årstal 2018
skal sendes til medlemmerne

Kontingent 2018?

Kontingentet foreslås uforandret

Havnepladser

KGL opdaterer planen for
bådpladser.

Rengøring 2018

Medlemmer udfører det som
pligtarbejde
Manual for rengøring udarbejdes.

Gæstesejlere 2018

Ventelisten

MobilePay / konvolut til betaling. Når
der er betalt oplyses kode af
havnefogeden.
Havnefogedfunktionen udføres som
pligtarbejde.
Manual for havnefunktion
udarbejdes.
Ingen nye

KGL

JCEJ, FDT og
KGL

JCEJ, FDT og
KGL

JCEJ + AEJ

Vinterbaderne

Bisserup Vinterbadere er nu en
etableret forening. Vi samarbejder
tæt med dem.

JCEJ

Nye medlemmer.

Næste
bestyrelsesmøde

Mandag den 26. februar kl 19:00 hos Alle
JCEJ

