Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 9. januar 2012 i
sejlklubbens lokaler kl. 19,00.
Jann Højgaard Olsen (JHO ). Lone Poulsen (LP), Leif Sørensen (LS), Ole
Davidsen (OD), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og Poul Erik Jensen (PEJ)
Emne
Konklusion
Ansvarlig
Økonomien generelt
Der er ikke kommet penge fra EU.
LP
Regnskab er tæt på at være klar til
revisorerne. Det ser pænt ud.
Diskturet principperne omkring
medlemmer, som er i restance.
Ansøgning om tilskud
Jan Berg. Kontaktet forgæves d.d.
JCEJ
til rep. af Amerikakajen
Reklame på
Næstved Skumlager 55731818 eller
JCEJ
hjemmesiden??
Stella 40618448
Vi Satser på 500 kr. pr. år og spørger
andre
Hjemmesiden skal
Kontakter Lykke.
JCEJ
shines op
El-stander væltet af bil Der er styr på det. Vognmanden
OD
betaler.
Vinterarrangement
Ændret til torsdag den 16. februar kl. LS
18. Alle tager retter og bestik med,
og så spiser vi hinandens mad.
Mogens Termansen kommer og
fortæller om 12 års sejlads i
Skotland. Vi skal mødes inden, men
efter 17 for at gøre lokalet klar.
OD henter nøgle.
JCEJ henter drikkevare.
General forsamling
Den 11. marts 2012. Der skal
JCEJ
ændres i vedtægterne. Dels brev fra
Center for Kultur og Fritid. JCEJ
kontaktede dem d.d. men fik ikke fat
på nogen pga. fraværd. Derudover
skal det præciseres at indskud er
noget man ikke får igen.
Indkaldelse udsendes
Pakket og sendt sammen med
Alle
kontingent opkrævninger 9-1
Juniorafdelingen
Vi har bestilt en ny motor til
JHO
36.497,50 kr. som leveres og betales
i foråret
Uddybning
Peer Kliver kommer, når isen er væk JCEJ
– februar / marts. Vi skal have
mærket pukler op – slæbested og ud
for den lille bro i havnen.
Ny medlemmer
Charlotte og Jens Herlev-Andersen
JCEJ
blev meddelt at de rykker ned på
listen, da de ikke har benyttet den
bådplads de har haft i to år. De

Pligtarbejde

Pæle
Klubmærker
Næste
bestyrelsesmøde

kommer med en båd til foråret.
Axel Beck er i samme situation. Han
kommer med en båd til foråret
Resultat: Så de forbliver som de er
Mappe er gennemgået af LP og OD.
Der er sendt regninger ud til tre
medlemmer.
Vi rykker Lars Birger for bestilling af
pæle hos SEAS
Der skal laves 400 pr år for de næste
5 år. Er kommet for de næste 4 år.
Pakkemøde søndag d.26 februar. Kl.
10.00
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