Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub tirsdag 7. juni 2010 kl. 18 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?

Orientering om klager
vedr. molen og
instanser
P-pladsen mv.
Kajakker og kanoer
Salg af bådpladser i
havnen

Renden

Reklame for havnen

Maritimt Knudepunkt
Slagelse – info om
mødet

Strandpåfyldning
Projekt ny havn. Hvad

Konklusion
Hammer skal monteres af Eskil og
Svend Aage.
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.
Flydebro fittings og montering.
LB’s pæle skal skæres ned JCEJ har
talt med LB.
Sagen ligger hos ”By- og
landskabsstyrelsen”. Vi afventer
sagen videre gang.
Der skal køres materiale til genbrug
Anvisning på parkering
Bliver tilbudt passivt medlemskab og
dette giver plads på stativ og kort.
Pt. Er der en ledig plads ind mod
slæbested. Evt. 2 pladser hvis
bananjollen flyttes over på nordsiden
af flydebroen (så skal LB’s 2 rejebure
flyttes nordpå først). Vi afventer
tilsagn fra venteliste båd.
2 sideafmærkninger skal udskiftes
Bagerste båke skal udskiftes – den er
klar.
Jørgen Sørensen har lovet at hente
en lift – skal koordineres.
Opdatering af hjemmesiden.
Nye reklamer trykkes og distribueres
til nabohavne.
Kajak / kanostativ
Forslag fra Dan Hasløv og MKS skulle
komme inden sommerferien.
P-pladsen er opmålt og skitse samt
dybder ved fiskernes bro er fremsendt
til DH.
Ikke noget nyt.
Møde afholdt med Trine Testmann og

Ansvarlig

JCEJ
JHO.

JCEJ

OD
JCEJ
LP - alle

JCEJ

JCEJ +
JHO
JCEJ + OD

JCEJ
JCEJ !!!!!

har vi af budget
(allerede betalte
omkostninger)

Finanssituationen i
øvrigt.

Juniorafdelingen –
Det ”grå guld”

Nye medlemmer

Børneattester indhentes
Baltic Sailing møde
Pinse tur
Havnefest 2010

Forsikring af klubbens
joller
WI – Fi

hendes afløser Jan Beck. Der skal
laves begrundede budget justeringer.
Frist for projektet 1/1 2012.
JCEJ har ikke indsendt nyt budget og
forklaring
Vi kan forvente at vi skal optage et lån
i DS inden vi kan afslutte projektet.
Pris på oprensning bliver afgørende.
Derudover: ”Amerika kajen” trænger
til gennemgribende renovering. Vi
undersøger muligheden for at sætte
plastikplader ned.
12 heraf 8 nye medlemmer. ”Fedtur”
21- 22. august.
Kommunalt tilskud til medlemmer over
65 år? Vi kan endnu nå at få tilskud
for 2010. Aktuelt drejer det sig om 16
medlemmer.
Flemming Poulsen, Gimlinge.
Slæbestedsbruger. – optaget.
Vestsjællands marine service. Per.
20 fod motorbåd. - Optaget.
Birger Davidsen. 27 fod sejlbåd. Er
orienteret, vender tilbage med
ansøgning om han ønsker optagelse.
Mangler stadig at Christian ska have
Jans med. Ellers er alle i hus.
Udsat
Ls skriver en historie om turen til
Femø. Den var meget vellykket.
JCEJ har talt med Vagn, der har lovet
at indkalde til møde inden. Som
minimum en fast betaling for dem der
deltager i middagen og evt. en mindre
for dem, der bare kommer senere og
hører på musikken
Tvivl om alle joller er ansvarsforsikret.
Er nu i orden
Evt. 3 sponsorater afhængig af
eksponering på åbningssiden.
Det er noteret at OD syntes det er en
outdated løsning. Vi skal altså have
det billigt, for at vi går videre med det.
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