Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag 14 marts 2010 kl. 10 i
sejlklubbens lokaler.
Til stede: Jan Højgård (JHO), Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Claus
Bremholm (CB), Lone Poulsen (LP), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og
Jørgen Sørensen (JS).

Emne
Konstituering af
bestyrelsen /
ansvarsfordeling
Besigtigelse af broer /
skader efter isvinteren

Mastekran - fundament
Status på aftale med
Fiskeriforeningen
Status på Maritimt
Knudepunkt Slagelse
(MKS)
Status på
oprensningstilladelse
Kontaktpersoner
mellem DS og
bestyrelsen
Medlemmer der ikke
har betalt kontingent
Finanssituationen
Status på projekt
havneudvidelse / tilskud
m.v.

Orientering vedr.
bundmaling

Hjemmesiden

Konklusion
JCEJ overtager JS’s ansvar
Renden – Oprensning i havn. Den
øvrige bestyrelse forsætter.
Enkelte pæle på broen skal skiftes,
ligeså kryds m.v.
Få agterpæle har løsnet sig helt - skal
på plads eller bare slås efter
JCEJ har holdt møde med LB. Vi
starter med slæbested og etapevis
derfra.
Møde aflyst. Afventer ny indkaldelse

Er sendt i høring 10 /3 2010

Ansvarlig

OD.
JCEJ
&JHO
JCEJ&JHO

JCEJ

JCEJ kontakter DS

Restance medlemmer har frist til 15/3.
vi kontakter dem derefter.
Der er ikke kommet tilskud fra
kommunen endnu.
JCEJ har været i kontakt med Trine
Testmann om et snarligt møde.
Vi indhenter tilbud på diverse
maskiner og materialer.
Opfyldsmole bliver gravet væk.
Etablerer pælebro på det inderste
stykke i stedet for. Broen sættes i
første omgang til der, hvor den
nuværende ender.
TBT niveauet er for højt.
Nedbrydningsstofferne DBT og MBT
indikere at det er ny forurening.
FF er orienteret.
Bestyrelsen vil ved opslag gøre
opmærksom på at det kun er lovlig og
godkendt bundmaling der må bruges.
Skal opdateres. Billeder af
bestyrelses- medlemmer

LP
LP
CB & OD

LS

LS

Juniorafdelingen – flere
unger
Afmærkning af
sejlrenden + kuglen
Ramslaget skal i
vandet.
Bent Pedersen ny plads
lxbxd 10x2,5x1,6
Flaskecontaineren er
fuld – Søspejderne?
Wireless network i
havnen
Ansøgning om
medlemskab til
slæbested.
Henrik Christensen,
Holsteinborgvej 216
Albin Vega 27 fod, 1,17
dybdegang
Johannes Lundkvist
Holsteinborgvej 239.
Bisserup.
Standerhejsning
søndag den 25. april
2010
Næste
bestyrelsesmøde

Opslag på skoler og andre relevante
steder.
Vi har pæle og hvad vi ellers skal
bruge. Refleksbånd skal købes
Skal i vandet så snart det er færdigt.
Eskil kontakter folkene i Sorø.
Pt. er der ikke nogen løsning.
Aksel B. er garanteret plads i 2011.
26 fod sejlbåd.

JHO
JCEJ
LP
JCEJ

CB
Er formentlig overhalet af mobilnet.
Jonas Carstensen. Andreas
Mathiesen. Optaget - Bliver kontaktet

LP

Tilbud om optagelse på venteliste.

LP

Tilbydes optagelse på venteliste til
jolleplads.

LP

Der serveres snitzel 125 kr. pr kuvert
Tilmelding til OD senest den 20 april

OD

Tirsdag den 23. april 2010 kl. 18 i
Klubhuset

Alle

