Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag d. 29 august 2010. i
sejlklubbens lokaler.
Jan Højgård (JHO), Leif Sørensen (LS) afbud, Ole Davidsen (OD), Poul Erik
Jensen (PEJ), Lone Poulsen (LP) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Emne
Claus Bremholm

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

Orientering om klager
vedr. molen og
instanser
P-pladsen mv.
Kajakker og kanoer

Renden

Gæstebåde i år.

Konklusion
PEJ indtræder i bestyrelsen dags
dato som suppleant for CB, der
døde i en trafikulykke 31. juli, jvf ref.
af sidste generalforsamling
N siden af molen skal have et
langsgående bræt på kanten.
Næsten færdigt.
Opfyldning af den del af molen, der
ikke er dækket af lærkebrædder.
Udsættes til næste år.
Yderligere udgravning af LB’s
slæbested. han kontakter selv
Johnny Thomas Lindbo.(nyt
medlem, der ejer Slagelse
Liftudlejning).
Flydebro fittings og montering – skal
klares næste år.
Frostsikring af molen.
Plasticbeklædning med presenning /
luft fra kompressor overvejes.
”By- og landskabsstyrelsen” har
afsluttet sagen, som bagatelagtig
ved brev af 4. august.
J.nr. BLS-733-00168
Der har ikke på noget tidspunkt
været overfyldt med trailere og biler.
Ca. 9 er interesserede – passivet
medlemskab og kort til toilettet. Vi
skal have lavet stativer.

Ansvarlig
Sejlrende,
broer
fordeling af
havnepladser

De 2 afmærkninger, der ligger for
anker i renden skal ind og have
skiftet kæde samt anker. Når der
uddybes må skibet grave dem op.
Kuglen er drevet flere gange –
kæden skal være længere
Bagerste.
Der har været 492
gæsteovernatninger ind til videre. Vi
skal op på 536 for at slå rekorden
for 2003.
Vi skal have 4 cykler til udlån
næste sæson.

JCEJ

PEJ og
JCEJ.

JCEJ

PEJ

OD

JHO

Bådoptagning og
standerstrygning

Oprensning af havnen

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

Finanssituationen i
øvrigt.

Juniorafdelingen –

Det ”grå guld”
Nye medlemmer

Både op 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
Skibet tager pælene op – renser ud
og vi slår selv pælene. Vi skal have
en fast aftale om, hvornår de kan
komme.
For at reducere udgiften skal vi have
nogen til at hjælpe til medens det
foregår. Pælene beder vi skibet om
at hive op, og smide af på
Amerikakajen.
Vi skal have aftalt med LB om vi kan
flytte deres nordgående bro fra
asfaltmolen.
Forslag fra Dan Hasløv og MKS er
kommet. Mange fejl i Lars Birger har
kommenteret det på mail.
Forslaget mangler en bro sypå fra
asfaltkajen.
Ikke noget nyt. Bliver næppe i år.
Møde afholdt med Trine Testmann
og hendes afløser Jan Beck. Der
skal laves begrundede budget
justeringer. Frist for projektet 1/1
2012.
JCEJ har ikke indsendt nyt budget
og forklaring
Der har været gode indtægter over
sommeren. Når Lone får styr på
finanserne får vi en mere detaljeret
orientering.
Hvis oprensningen koster omkring
en halv million må vi ud og tage et
lån ved DS
”Fedtur” 21- 22. august. Stor
succes. Jakob Blok skal kontaktes
næste gang, hvis de skal ligge på
vester fed.
De er kommet
Det noteres næste gang – dem der
er optaget i løbet af LP’s ferie.
Ny ansøgninger:
Jørgen Hansen, Hyllestedvej 47,
4261 Dalmose (har været medlem
tidligere) – slæbestedsbruger OK

JCEJ

JCEJ + OD

JCEJ
JCEJ!!!!!

LP
Alle.

JHO

OD
JCEJ og LP

OK-jollestævne næste
sæsson
Andelsbeviser

Brombærtur
Havnefest 2010

Langligger

WI – Fi
Næste
bestyrelsesmøde

Jesper Blixenkrone Hansen,
Sandvedvej 19, 4250 Fuglebjerg.
Apollo 32. Optages på venteliste
Hvis vi kan holde det på et ikke for
alt stort plan – er det i orden
Nedskrivningen af andelsbeviset
påbegyndes fra det tidspunkt
det udstedes. Det har JCEJ ikke
helt haft styr på i forbindelse
med tilbagekøb af andelsbevis
fra John Hansen medens LP var
på ferie – så kassen mangler
675 kr. der må opføres som et
tab.
11. og 12 September med
skippermøde lørdag kl. 10
Adgangsbetaling blev opretholdt
frem til sent på aftenen (JCEJ). Vi
kender ikke den økonomiske
situation. Ellers var det en succes.
Skal vi kræve, de er passive eller
aktive medlemmer?
En plads for sæsonen skal de være
aktive medlemmer.
Hvis de kun skal være langligger i
en til 2 måneder kan de nøjes med
passivt medlemskab.
Opgivet
27 September 2010 kl 19:00

JCEJ
 JCEJ

LS
JCEJ

JCEJ
Alle

