Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 26. september
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) afbud - 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.
Godkendt enstemmigt

Ansvarlig
AEJ

Opsummering
omkring sommerens
gæstesejlere

Vi er meget tilfredse. Endelig
optælling følger fra JCEJ

Alle

Forlængelse af
eksisterende
flydebro

Fastgørelse med pæle. Placering
aftales med Lars Birger

JHO

Slæbestedet skal
udbedres

Det diskuteres, men er landet lidt på
at en slæbestedsbruger ville prøve
at skaffe fondsmidler…

JCEJ

Oprensning af
Sejlrende

Oprensningen er betalt af Slagelse
Kommune. Vi har endnu ikke fået
opkrævning fra SK for differencen
JCEJ undersøger
Har lagt sin Targa 30 i maj / juni med
besked om at den bare skulle på
land og ordnes for så at blive sat i
vandet igen og sejlet væk. Det skete
ikke, båden ligger der stadig. Han
blev varslet om at han skulle betale
havnepenge fra 1. juli. Men han har
ikke betalt.
Der arbejdes på at tage arrest i
skibet. JCEJ tager kontakt med
advokat og starter sagen. Til at
begynde kræves et advokathonorar
på 1.000kr + moms
Var en pæn succes. Næste år
afholdes Havnens Dag lørdag den
25. maj.
Nyhed: Løb fra havn til havn.
Halvmaraton fra Skælskør med mål i

JCEJ

Manglende betaling
fra gæstesejler

Vild med Vand
HAVNENS DAG

Alle

JCEJ

Bisserup

Persondata
Forordningen

KGL har produceret en beskrivelse
med hjælp fra Christian Hansen.
Den skulle være i orden. Er sendt til
alle medlemmer i bestyrelsen.

Rengøring 2018

Er udført som pligtarbejde. Det er
KGL
gået rigtig godt. Vi har også været
heldige med en meget tør sommer /
sæson. Mange gæstesejlere har rost
vores faciliteter.
Et medlem har foreslået at vi
arrangerer perioderne, hvor man gør
rent, anderledes.
I perioder på 5 dage og weekender.
Det vil kræve et større arbejde at
tilrettelægge. Kan tages op på
generalforsamling 2019.
Det har kørt og kører meget fint.
JCEJ
MobilePay har virket perfekt.
Vi skal diskutere evt. andre
betalingsmuligheder for udenlandske
betalingskort. Mastercard? Harba
app? KGL skal undersøge hvad det
koster.
Vi skal også have en løsning for
danske gæstesejlere, der insisterer
på at betale kontant. Kvittering på
visitkort med dato og underskrift.
Kan vi til næste sæson forvente at vi
kan have samme løsning på
havnefogedfunktionen. JCEJ har
udført langt det meste arbejde. Vi
fortsætter med samme løsning.
Gæstesejlere: Første 4 dage fuld
takst. 5. dag gratis
Båd uden mandskab og strøm efter
aftale med havnefogeden: 80
kr/døgn uden for højsæsonen.

Havnefogedfunktion
en

Der fornys aftaler med Søfronten og
Næstved Sejlklub og Nolds Havn.
Gratis til kl. 17:00 i højsæsonen
(15.6 til 15/8). Udenfor sæsonen
laves en mere lempelig aftale

Alle

Nøgle depositum

Fra næste år foreslås på
generalforsamlingen 350kr
Briksystem undersøges JHO

JHO

Tyveri fra klubbens
påhængsmotor.
Videoovervågning?

Diskussion af problemet. Et kamera
skal ikke kunne klippes fra. Så hvor
skal det sidde, eller skal der mere
end et kamera op?
Kræver FIRST et kamera. Nej, men
GPS-tracker. Ikke kamera før det
kræves af FIRST.
Har udbedt sig om data for klubbens
joller. Data er indsamlet. JCEJ
kontakter FIRST

JCEJ

Følgende 4 er godkendt af
bestyrelsen: Christian Dinsen, Evy
Jane Ohlsen Jensen, Mogens
Randal og Torben Olsen/Bettina
Borkfelt
4 slæbestedsbrugere: Niels
Frandsen, Thomas Samsøe
Sørensen, Jannick Frithhiof
Koustrup og Steve Sallin. En aktiv
med vinteropbevaring: Kirsten
Blicher Friis
Vinterbadere er nu en etableret
forening. Vi samarbejder tæt med
dem

JCEJ + AEJ

FIRST

Ventelisten

Nye medlemmer.

Vinterbaderne i
Bisserup
Pligtarbejde

Både på land og
standerstrygning

JHO
JHO + JCEJ

AEJ og KGL

JCEJ

Alle medlemmer med udført
KGL
pligtarbejde bedes notere deres
forbrugte timer på de gule lister
fremlagt i klubhuset. Bestyrelsen vil
fra de gule lister udskrive betaling for
ikke udført pligtarbejde.
KGL formulerer og udsender
JCEJ og KGL
nyhedsbrev ang. tilmelding til
bådoptagning torsdag den 25.
oktober, standerstrygningsspisning
søndag den 28 oktober og
manglende pligtarbejde.
Masteskuret skal gøres klar til
vinterhalvåret.
Alle jollemaster/bomme og for
sejlbåde alle bomme og
spilerbomme opbevares på loftet
over klubhuset. Masterne i
masteskuret skal være mærket med
navn og telefonnummer. Manglende
mærkning medfører at masterne

Kommende møder

Køb af jolle /
følgebåd til
sejlklubben
juniorafdelingen
Ordensreglement

fjernes. Det bliver meget trangt med
pladsen i masteskuret i den
kommende vinter, så alle bedes om
at gøre, hvad de kan for at pakke
dem godt.
Dato og emne for julearrangement
(30.november 2018), vintermøde
(8.februar 2019) og
generalforsamling (10.marts 2019)
JCEJ aftaler med Forsamlingshuset
Vi skal også have gjort en ende på
Bananen. JCEJ går videre med køb
af brugt jolle.

JCEJ og KGL

Ordensreglementet skal bringes i
overensstemmelse med
”Standardreglement for danske
lystbådehavne” og godkendes af
Trafikstyrelsen
Holsteinborg gods kontaktes i
november

JCEJ og KGL

Diskussion af mulige
flydebroer

Der skal først laves en lejekontrakt
med betydelig længere løbetid en de
nuværende 5 år

Alle

Næste
bestyrelsesmøde

JCEJ indkalder med tilpas varsel

Alle

Genforhandling af
lejekontrakt

