Referat fra bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag 2. december 2010 i
sejlklubbens lokaler.
Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr.
Eskjær Jensen (JCEJ).
Lone Poulsen (LP) kan ikke deltage. JHO nåede ikke frem på grund af –
arbejde!!
Emne
Konklusion
Ansvarlig
Juniorafdelingen
Er hjemmesiden opdateret - NEJ
JHO
Broen er mågesikret
Eskild og JCEJ har pyntet op til jul.
JCEJ
Lone giver en opdatering på om det
har hjulpet
Leg med autensitet. En Forslag fra Lykke. Koster 20.000 inkl. JCEJ
meget stor ”ruse” der er moms. Fotogruppen og Bytinget vil
monteret på 2 pæle og gerne medsponsorere.
som unger kan dreje i – Det vil være en oplagt del af
gynge i – og meget
Havnerenoveringsprojektet (EU
mere
tilskud). Lykke taler med Toft om den
kan stå foran Cafeen
Kajakstativer
I Rørvig har de nogle smarte nogen.
Lykke
Vi undersøger videre. Diskuterede en
modificeret version af dem i Rørvig,
hvor v bruger træ i en del af stativet i
stedet for kun metalrør.
Havnerenovering og
Jan Berg kørte fra Slagelse kl. 15,
Alle
møde med Jan Bjerg
men er ikke ankommet her kl. 16:50.
fra Slagelse Kommune Vejret er ikke godt, så måske er han
vendt om.
Broen ved asfaltmolen Vi afventer bedre vejr – men så skal
Medlemmer
skal demonteres
det ske!
Bananens
Ny motor? En kineser på 9,9 HK
Alle
påhængsmotor er
koster 11.000 med kort ben. En 6 HK
dødsdømt
er formentlig nok. Evt. en let brugt???
Bananen skal
Den har en del vand i sandwichDe der
repareres
konstruktionen. Den skal drænes, når tager den
den kommer på land
på land
Vandforbrug
Det er steget MEGET. Der har været
Alle
flere gæster – ind til videre eneste
forklaring, bortset fra at måske har
nogen ladet hanen stå åben. Vi må
holde godt øje med det til næste
sæson.
Renovation
Slagelse forlanger at vi er tilsluttet
OD + JCEJ
dem. Vi prøver at søge dispensation
Honorar til vores
Hun skal have 1000 kr.
JCEJ + LP
webmaster
MKS
Orientering fra sidste møde
OD & JCEJ
Generalforsamlingen
Hvad skal vi have styr på?
Alle
JHO, OD og LS er på valg. Modtager
genvalg. LP fortsætter som kasserer.

