Bestyrelsens beretning for Bisserup Sejlklub 2015
Ved den ordinære generalforsamling 13. marts 2016.
Sommeren 2015 var ikke noget at skrive hjem om – først i august begyndte det at se
bedre ud. Men da var det for sent, og vi må konstatere en kontant nedgang i antallet af
gæstesejlere
Til gengæld er vi nu i stand til at deklarere endnu en vinter uden is og skader på havnen –
så dejligt! Vi må tage et år ad gangen og så ellers prøve at bringe os i en situation, hvor vi
kan håndtere den modgang, der måtte komme.
Vi har igen fået en venteliste – men havde faktisk en situation, hvor ventelisten var tom og
en del medlemmer der solgte deres skib og ikke købte nyt, har måttet vente på at få
udbetalt den resterende værdi af deres andelsbevis, til pladsen var solgt videre. Men som
sagt – nu er der igen medlemmer på ventelisten.
Tilskud til oprensning af sejlrenden blev afklaret sidste år, og vi har fået håndslag på at det
fortsætter. Men vi mangler stadig at få tilsagnet skriftlig.
Peer Kliver kom desværre til at bøje / vælte den inderste grønne sideafmærkning, og det
var ikke muligt for ham at finde røret igen, så han slog et andet rør i. Det lykkedes så
senere for Lars Birger at finde det bøjede rør, og det havde en kedelig retning mod sydvest
lidt ind i renden. Det endte med at vi fik Morten til at sprænge det væk, da det var umuligt
at trække op.
Faktisk har Peer Kliver væltet 2 rør her i år. De blev fundet og begge blev rejst, men det
yderste grønne rør har lagt sig igen, så det må vi have fundet.
Der er blevet monteret wireles Wi-Fi i klubhuset. Det virker, men skal nok forstærkes med
en ekstra router.
Klubhusets gavl, vinduet i gavlen samt taget har stadig brug for en udbedring.
Holsteinborg Gods er kontaktet desangående – vi mangler stadig at godsforvalteren
kommer og besigtiger bygningen....
Haven øst for klubhuset er blevet flot og græsset gror.
Den nordlige mole ved slæbestedet er ikke blevet repareret, men fungerer jo sådan set fint
nok. Vi satser på at fylde hullet op med beton, hvis vi kan få fat i noget billigt.
Der er en agterpæl ved Svend Åge´s plads, der ser meget vakkelvoren ud, men har holdt
frem til nu. Henrik har lovet at slå en ny. Ellers er vi sluppet heldigt gennem vinteren.
Dansk Sejlunion og Codan har opsagt deres samarbejdsaftale. Vores forsikringer er ind til
videre fortsat hos Codan og ikke flyttet til FIRST. Problemet er at de løber for 5 år ad
gangen, og derfor er dyre at opsige. Men vi fortsætter med at se på det.
Maritimt Knudepunkt Slagelse er blevet til Maritimt Vestsjælland – gå ind på Facebook og
søg efter Maritimt Vestsjælland – så er der en masse oplysninger og nyheder der.
Pinseturen den 23/5 var rigtig god med godt vejr. Men brombærturen den 5/9 blev aflyst
grundet meget dårligt vejr.

Sidste sæson var det vel undertegnede, der fik flest sømil bagved skibet. Det blev til en tur
via Lübeck ad kanalerne til Berlin og ud ved Stettin, bag om Rügen og så hjem igen. Det
tog 6½ uge, og det var meget passende.
Juniorafdelingen var stadig – og er fortsat – aktiv. Der er jo ikke så mange unger, men
Jann, Christian og flere forældre har gjort et meget stort arbejde – TAK!!! Fedturen til hullet
havde rigtig godt sejlvejr. De voksne og ikke mindst ungerne hyggede sig bravt.
Havnefesten 2015 og Bisserup Sejlklub blev en vigtig del af projektet ”Tør du bo på
landet”. Lørdag aften kulminerede med at 300 blev bespist på havnen – en 3 retters menu
af høj kvalitet. Både lørdag og søndag var en hel del ude og sejle med Tommy og Poul
samt i juniorafdelingens joller.
Det blev også en succes med hensyn til at gøre opmærksom dejlige Bisserup, med håbet
om at øge tilflytningen af ressourcestræke familier. Eventen bliver ikke som sådan
gentaget, men der arbejdes videre med at markedsføre området – der fremover bliver
udvidet til Kirkeskovskolens opland.
I løbet af vinteren meldte vi os til projektet Vild med Vand. Det ledes af DS og FLID –
støttet af Nordea-fonden. Målet er at gøre sejlklubber mere åbne over for de mange
mennesker, der har en drøm – eller måske næsten drømmer om at komme ud og sejle –
det er jo det der med det manglende generationsskifte.
Søndag den 29. maj 2016 er blevet udråbt til Havnens Dag for de 42 havne, der ind til nu
er tilmeldt projektet.
Vi satser på, at mange medlemmer vil stå parat til at tage ud og sejle med besøgende,
eller lade dem benytte juniorafdelingens joller, vores kano eller kajakker den dag – hvis
ellers vejret tillader det.
Derudover har vi indledt et samarbejde med Dansk Ornitologisk forening, så vi kan få
billeder op af de ca. 70 forskellige fuglearter der er at se gennem året. Hvert billede skal så
have en QR kode, der henviser til en webside med beskrivelse af fuglen. Slagelse
Kommune syntes faktisk, at det er så god en idé, at de har tilbudt at opstille en fast
monteret superkikkert – helt kvit og frit.
Og der skal nok komme flere aktiviteter til pågældende dag.
Den bagerste båke var ved at vælte i vinter. Den ene af 4 bolte var knækket, og Ole hørte,
hvordan den ”knirkede” i vinden, da han gik forbi . Kim Bøgh kom og løftede den ned.
Jesper Blixenkrone fixede den – gav den et bredere fundament og satte ny og større bolte
i betonklodsen. Kim løftede den på plads. Harly Bruun fik genetableret lyset samme dag
som Peer Kliver kom - sent om aftenen - med uddybningsfartøjet. Godt med gode
hjælpere
Bestyrelsesmedlem Lars Blixenkrone Andersen fik solgt sin båd og har meldt sig ud af
klubben ved årsskiftet. Poul Erik Jensen har ligeledes solgt båden, men fortsætter som
passivt medlem og er derfor helle ikke længere med i bestyrelsen.
Jeg vil afslutningsvis gerne takke Ole for endnu et år, hvor han har taget sig af stort set alt
i løbet af året, og gjort Bisserup Havn et sted hvor gæstesejlere altid føler sig velkomne.
På bestyrelsens vegne
Jens Christian Eskjær Jensen
Formand – Bisserup Sejlklub

