Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag 18. oktober 2010 i
sejlklubbens lokaler.
Jann Højgård (JHO), Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Poul Erik
Jensen (PEJ), Lone Poulsen (LP) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Emne
Juniorafdelingen
Økonomien

El-regning

Slæbestedet. Hvad
mangler? Skal vi have
hjælp ude fra?

Pæle

Ramslaget
Elstandere skal
forlænges og en ny
skal monteres på
asfaltkajen

Kajakker og kanoer

Konklusion
Hjemmesiden skal opdateres
Vi kan ikke låne penge hos Dansk
Sejlunion til oprensning i havnen. Vi
må udsætte det til januar eller senere.

Ansvarlig
JHO
LP

Codan spørger om vi er forsikret
korrekt. Det ser sådant ud.

LP

Der er kun ét medlem som er
opkrævet og har betalt for manglende
pligtarbejde.

LP

Prisniveauet i andre havne checkes,
for at se om vi ligger på niveau.
Siden den ny måler er opsat, er der
brugt 7104 KW.
Nu ligger forbruget rimeligt konstant.
Vi opfordrer alle til kun at lade batterier
i få dage hver måned her i
vinterperioden.
Flydebroen er tømt for vand og klar til
at blive taget på land.
Frostsikring af molen.
Plasticbeklædning med presenning /
luft fra kompressor overvejes.
Telefonpæle er ikke billige for
tiden,(100 kr./stk. (50 pæle ad gangen)
og de insisterer på selv at levere dem
til 1000 kr. / læs. De har IKKE
reduceret kravene omkring brug af
pælene. De har ikke nogen på lager.
OD prøver om der er nogen et andet
sted.
Eskil er i gang med ramslaget. Der
skal købes nyt reb – det køber Eskil.
Vi har fået tilbud. Ind til videre fjernes
de 3 på Amerikakajen og de 3 gamle
stik på broen. Så renoveres det hele
næste forår. I tilbudet er også en
stikdåse på havne -/
parkeringspladsen – det måske inden
længe.
Stilladsfirmaer skal spørges.

LS
OD

JHO+JCEJ
PEJ og
JCEJ.
JCEJ

OD
LP
PEJ / OD

PEJ

Renden

Gæstebåde i år.

Bådoptagning og
standerstrygning

Oprensning af havnen
Opdatering

Lærkebrædder til broen
fra asfaltmolen
Maritimt Knudepunkt
Slagelse – info om
mødet
Strandpåfyldning
Projekt ny havn. Hvad
har vi af budget
(allerede betalte
omkostninger)

Kuglen er taget på land af Carl. Den
skal have længere kæde næste år.
Den kæde, der er er ikke slidt.
Orientering: Der har været 508. Det er
129 mere end 2009, men rekorden er
ikke slået (den er på 534 fra 2003)
Generel bådoptagning den 23. oktober
- alle skal være oppe senest den 1.
november, hvis oprensningen starter
inden den 15. november.
Standerstrygning den 24. oktober kl.12
med biksemad. Tilmelding til OD
senest den 18. oktober. Der er 23
tilmeldte til spisningen.
Kan vi udsætte oprensningen til det ny
år inden udgangen af marts (optimalt
februar), så det hele kan klares på én
gang – både renden og oprensningen
af havnen.
Brædderne er bestilt og leveres 1.
marts
Ikke noget nyt

Ikke noget nyt
Jan Beck har rykket for møde. JCEJ
har svaret men ikke hørt tilbage

Antal arbejdstimer: 10080 er brugt ind
til videre. Der kommer flere når
pælene skal slås, efter oprensningen.
Nye medlemmer
Vestsjællands Marineservice skal have
regning på langligger: 2 mdr. plus
kontingent.
Vi har solgt en havneplads, men
mangler betaling. LP skriver og giver
frist til 15. november.
OK-jollestævne næste
Ikke noget nyt – JCEJ kontakter
sæson
formanden.
Dansk Sejlunion
Regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Søren Overgaard genopstiller på
vegne af Sydstævnekredsen – vi
billigere dette.
Ny varmtvandsbeholder En på 160 l monteret koster den 8000
kr. inkl. moms. Den skal monteres så
den kan tømmes for vand i
vinterperioden og afkalkes.
JHO rydder op så montøren kan
komme til. OD bestiller.
Julefrokost
Fredag den 26. november kl. 18 hos

JCEJ

OD

OD

JCEJ

OD
JCEJ +
OD
JCEJ
JCEJ
LP

LP

JCEJ

OD og
JHO

OD og

Foredragsaften –
forsættelse fra sidste år
ved Benny Ottesen
Næste
bestyrelsesmøde

OD.
Kuvertpris: 150 kr.
Tilmelding senest den 21. november.
På hjemmesiden og opslag i klubben
11. februar 2011 i forsamlingshuset

Inge

Det kommer an på udviklingen. Vi skal
have møde med Jan Beck og OKjolleklubben.

Alle

LS

