Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub tirsdag 21. april 2010 kl. 18
(eller tidligere) i sejlklubbens lokaler.
Jan Højgård (JHO), Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Claus Bremholm
(CB), Lone Poulsen (LP) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Emne
Slæbestedet. Hvad
mangler? Skal vi have
hjælp ude fra?

Maritimt Knudepunkt
Slagelse – nyt

Strandpåfyldning
Projekt ny havn. Hvad
har vi af budget
(allerede betalte
omkostninger)
Finanssituationen i
øvrigt.
Juniorafdelingen –
opslag / reklame
Det ”grå guld”
Nye medlemmer

Hjemmeside
Børneattester indhentes
Gave til Nina Søgård
Baltic Sailing

Tvivl om gl.andelsbevis
(432)
Pinse tur

Konklusion
Hammer skal monteres på mandag d.
26/4 af Eskil og Svend Aage.
N siden af molen skal have et
langsgående bræt på kanten.
Stopskilte til slæbested.
Flere lærkebrædder 50 stk. skal
hentes.
Flydebro fittings og montering
Vi får besøg – formentlig 4. maj, (Dan
Hasløv) hvor projekterne bliver
gennemgået.
Fiskeriforeningen og Bytinget skal
inviteres med
Intet nyt
Møde afholdt med Trine Testmann og
hendes afløser Jan Beck. Der skal
laves begrundede budget justeringer.
Frist for projektet 1/1 2012.
Kommunen har betalt ligesom alle
medlemmer.
Indtil videre er der ca. 12 aktive
juniorer.
Kommunalt tilskud til medlemmer over
65 år ?.
Linda Henriksen & Christopher
Ebdrup – Søofficererne. Aktivt
medlemskab x 2 og langliggertilbud.
Jens Munk Olsen. Optages som
passivt medlem og venteliste.
Carsten Thomsen. Sæbestedsbruger
Den bliver opdateret løbende.
Mangler stadig nogen!
Kurv med div.
Der er inviteret til møde i maj, men
desværre kan vi kan ikke deltage, da det
er midt i arbejdstiden. Vi sender en
præsentation af Bisserup havn i stedet
for.

Sagen henlagt pga. alder
Skippermøde lørdag d 22/5 kl 10.00
Forslag modtages
Opslag på havnen og hjemmeside.

Ansvarlig
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LP
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LP
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JCEJ
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JCEJ og
LP
LS

Havnefest 2010

Forsikring af klubbens
joller
WI – Fi
Næste møde

Vi skal have afklaret økonomien med
byting og fiskeriforening inden aftale
om samarbejde.
Tvivl om alle joller er ansvarsforsikret

JCEJ

Dyrt at etablere. Nok svært at få
sponsorer - checkes
31. maj 2010

JCEJ

LP

Alle

