Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 14. maj 2018 kl.
19:00 i klubhuset.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT) Afbud, Andres Eskjær Jensen (AEJ), Harly Bruun
Jørgensen (HBJ) Afbud - og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).

Emne
Økonomien

My Shop / Mobile
Pay

Forlængelse af
eksisterende
flydebro
Slæbestedet skal
udbedres

Pligtarbejde i 2018

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

Ansvarlig
AEJ

Skal installeres på alle bestyrelsens
smartphones – og måske et par
andre betroede medlemmer.
Kontrolleret at det virker.
Fastgørelse med pæle. Placering
aftales med Lars Birger

AEJ

Alle

JHO

Nogle brugere har klaget over at
JCEJ
deres biler ikke kan stå fast. Der
klages over at slæbestedet er for
stejlt.
Det diskuteres. Det nederste stykke
skal støbes mindre stejlt og den
yderste kant kan evt. hæves ca.5
cm..
Broerne er lavet.
Oprensningen er gennemført. Det
JCEJ + KGL
var billigere end tidligere.
Kommunen betaler regningen og
videresender restbeløbet til os.
Kranen har fået lavet det årlige
eftersyn. Den er i god brugbar stand.
Christian Hansen har udarbejdet en
liste over ting der bør
repareres/udskiftes i løbet af 2018.

Kontingentopkrævninger - restancer

Jannike Fogh 521 og Jannick
Rasmus Nilausen 740

AEJ

Vild med Vand

Kajakroning skal opprioriteres.
JHO
Gå på vandet skal boostes på nettet.
FDT
Pileskilte sættes op og viser vej til
bureau og de forskellige aktiviteter.

Kaffe og kage ved klubhus
Fiskesnacks
Krabbevæddeløb (skaffe krabber)
Fiskeakvarium med luftpumpe
Hammerslag på bådpriser
Sømandsknob
Ophængning af bannere
Udlevering af flyers
Kontakt til lokalpressen
Persondata
Forordningen

Rengøring 2018

Havnefogedfunktion
en

Tyveri fra klubbens
påhængsmotor.
Videoovervågning ?

Ventelisten

Vinterbaderne

Forsamlingshu
set
Lars Birger
JHO
LB
JCEJ
KGL
JCEJ
JHO/JCEJ
JCEJ

KGL har komponeret en
Privatlivspolitik beskrivelse. Den er
vurderet af Christian Hansen og
accepteret. Sendes til bestyrelsen.
Der er udarbejdet en
”rengøringsliste” for perioden 14.maj
til 9. september.
Rengøringsanvisning og
rengøringsliste er sendt til alle
bådpladsejere. Der hænges en
seddel op på bad/toilet hvorpå man
skal skrive: dato, klokkeslæt og
initialer når der er gjort rent.
Arbejdsbeskrivelse udfærdiges
JCEJ har fundet en hængelås med
kode. Sættes på kæden modsat den
nuværende hængelås.
Herefter kan havnefogedfunktionen
formentlig klares med et dagligt
besøg.
Dannebrog op og ned på søn- og
helligdage er dog to besøg.
Diskussion af problemet. Et kamera
skal ikke kunne klippes fra. Så hvor
skal det sidde, eller skal der mere
end et kamera op? Skal måske helt
op i bagerste båke. Kamera med
god natidentifikation er kostbar. Er
vagter på havnen en mulighed.
Bent Thygesen på venteliste 757

KGL

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

JCEJ

KGL

JCEJ

JCEJ
HBJ

JCEJ + AEJ

Nye medlemmer.

Næste
bestyrelsesmøde

5 ansøgninger som
slæbestedsbruger
Thomas Blum, Jim GyntheJacobsen, Jan Sørensen, Per
Andreasen, Rune Rene Hansen
En gang i august

KGL

Alle

