Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub torsdag 30. december 2010 i
sejlklubbens lokaler kl. 15,00.
Jann Højgaard Olsen JHO, Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Lone
Poulsen (LP), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Emne
Juniorafdelingen
Broen er mågesikret
Is situationen i
Bisserup

Konklusion
Er hjemmesiden opdateret. Nej
Det virker ikke 100%.
Ind til videre står pæle og broer, men
det ser ud til at det bliver en lang
vinter. Karl kan sejle i havnen endnu
men renden er lukket. Vi har reddet
side afmærkninger, men stål rørene er
bukket. To afmærkninger er mistet. En
rød og en grøn for anker står
forhåbentlig under isen. Vi må
fremover tage stålrørene op hvert
efterår.
Leg med autensitet. En Lykke taler med Toft om den kan stå
meget stor ”ruse” der er foran Cafeen. Intet nyt
monteret på 2 pæle og
som unger kan dreje i –
gynge i – og meget
mere
Kajakstativer
Poul Erik har udarbejdet en tegning.
Vi hører nærmere.
Havnerenovering og
Jan Berg nåede ikke frem til mødet d
møde med Jan Berg fra 2/12.
Slagelse Kommune
Han kom d 17/12 og mødtes med
JCEJ.
De enkelte udgifter i det ordinære
projekt er ikke tilpasset de ændringer
som planerne er nu, f.eks. at vi er
gået bort fra flydebroer. Men Jan Berg
siger at det ikke er noget problem at
flytte udgifterne, når der kan
augmenteres for det.
Der er dead line 25/6 2011. for
ansøgning om ændringer.
Vinteren og oprensning der er planlagt
i februar er afgørende for det videre
forløb.
Broen ved asfaltmolen Vi afventer bedre vejr – men så skal
skal demonteres
det ske!
Bananens
Ny motor: Vi har fået tilbud fra 3
påhængsmotor er
leverandører. Vi vælger tilbud fra
dødsdømt
Skælskør motor marine på en Parsun
9.8 hk. Udgifterne deles ml. junior afd.
og sejlklubben.
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JHO
JCEJ

JCEJ

Lykke
JCEJ

Medlemmer
Alle

Bananen skal
repareres

Den har en del vand i sandwichkonstruktionen. Den skal drænes, når
den kommer på land.
Motor skift til Limboen
Brændstof udgiften for junior afd.
udgør godt 50%.
Hvis vi kan få tilskud fra Holsteinborg
fonden er det tilbud vi har fået på ny
Evinrude 25 E Tec. interessant. Dette
vil kunne halvere brændstof forbruget.
Vi sender en ansøgning.
Sejlerens Marina Guide Der er tilføjelser om lokale nyheder
f.eks. fiske bar og fiskeudsalg på
havnen.
Gæstebetaling. 130.- inkl. Bad og el.
Renovation
Slagelse forlanger at vi er tilsluttet
dem. Vi prøver at søge dispensation.
Hænger stadig
Økonomi
LP har udarbejdet et regnskab frem til
29/12 som foreløbig viser et mindre
underskud.
Foredrag af Rikke og
Forslag om fredag d.18/3 kl. 19.30 i
Per Stenbøg
klubhuset. LP kontakter.
Både i havn og uden
De tilsendes regninger
andelsbevis på pladsen
Generalforsamlingen
Hvad skal vi have styr på?
JHO, OD og LS er på valg. Modtager
genvalg. LP fortsætter som kasserer.
Vi skal have udsendt indkaldelse og
kontingentopkrævning.
Vi mødes søndag d. 16/1 kl. 10.og
pakker og sender indkaldelser og
opkrævninger.
Vi mødes søndag d. 27/2 kl. 10.00 og
udsender endelig dagsorden.
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