Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub tirsdag den 10. april 2018 kl.
19:00 i klubhuset.
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.

Ansvarlig
AEJ

Ændring af
strandbeskyttelseslinjen.
Kystdirektoratet har
åbnet for mulighed
for det.
Forlængelse af
eksisterende
flydebro

Slagelse Kommune indsender
ansøgningen. JCEJ har holdt møde
med Slagelse Kommune.

JCEJ

Fastgørelse med pæle. Placering
aftales med Lars Birger

JHO

Ny låse til toilet og
klubhus

Er monteret – og de virker

JCEJ

Pligtarbejde i 2018

Broerne er lavet.
Oprensningen er gennemført. Det
var billigere end tidligere. Formentlig
betaler kommunen regningen og
videresender restbeløbet til os.

KGL
JCEJ + KGL

Alle

FDT / KGL
KGL har indhentet tilsagn til de fleste
pligtarbejder. Pligtarbejderne
gennemgået. Resten fordeles.
Kontingentopkrævninger

I restance:
Jannike Fogh #521 og Jannick
Nilausen #740

AEJ

Anvisning til
gæstesejlere

Dansk/Tysk/Engelsk laves i A3
størrelse. Sættes på vestsiden af
Havnefogedkontoret.

JHO

Vild med Vand

Kan vi finde på ny indslag?
Kajakroning skal opprioriteres
Gå på vandet med ”vandsko”. Kun
på lavt vand og med redningsvest.

JCEJ

Persondata
Forordningen

AEJ og KGL

Gæstesejlere 2018

Christian Hansen kommer og
orienterer os. Vi skal skrive hvordan
Bisserup Sejlklub håndterer
medlemsoplysningerne og
børneattesterne.
AEJ er dataansvarlig og KGL
udfylder skemaer. Skal være udfyldt
til den 25 maj 2018
KGL er stadig ved at hyre
medlemmer til at klare det som
pligtarbejde. Der udfærdiges en
ugeplan.
Hvordan arrangerer vi betaling af
gæstesejlere i 2018?
Mobilepay, kode og postkasse?
Gæsten læser det tresprogede
opslag. Gæsten betaler kontant eller
med Mobilepay 32776. Ringer til
havnefogedtelefonen 25798820 og
får oplyst koden til
Klubhus/Bad/Toilet.
Bestyrelsen ønsker at alle
medlemmer tager godt imod
gæstesejlere. Hjælper med
fortøjninger og andet.

Ventelisten

Ingen nye siden sidst.

JCEJ + AEJ

Vinterbaderne

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

JCEJ

Nye medlemmer.

Ingen

JCEJ + AEJ

Næste
bestyrelsesmøde

14 maj 2018 kl 19:00 i Klubhuset

Alle

Rengøring 2018

KGL

Alle

