Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag 27. september 2010 i
sejlklubbens lokaler.
Jann Højgård (JHO), Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Poul Erik
Jensen (PEJ), Lone Poulsen (LP) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ)
Emne
Juniorafdelingen

Harboe Cup
Ny telefon til
havnefogeden
Excel og Word til LP’s
computer
Økonomien

El-regning

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

Konklusion
Vi har en ny danmarks- /
sjællandsmester i Hobycat igen i år ☺
☺. Christian B. Hansen og Laurits
Eilgaard fik en flot førsteplads. Jann
Høgård og Olivia Haastrup Rinfeldt
måtte nøjes med en tredieplads (af 3
deltagende både) da de måtte udgå fra
de 2 sidste sejladser.
I Teraklassen fik Johan Stenbøg en
8nde plads ud af 15 startende både. Det
er utroligt flot klaret, taget i betragtning,
at det er hans første kapsejlads
nogensinde ☺
Det skal på hjemmesiden.
Rasmus Højgård, Morten Nielsen og
JCJ var med som hjælpere på banen.
Der er købt en mobiltelefon, som
fremover skal følge havnefogeden. Den
har nummer: 25 79 88 20
LP har måttet investere i disse
programmer – klubben betaler
Der er ikke penge nok, til at få lavet en
total oprensning samt uddybning af
renden – se nedenfor.
Vi undersøger muligheden for at optage
et lån i Dansk Sejlunion
Det ser ud til at én af de aktive
medlemmer skal betale for manglende
pligtarbejde.
Den er steget grundet et øget forbrug på
ca. 2000 KW. Vi vil fremover prøve at
kortlægge strømforbruget, så vi kan
prøve at reducere det.
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).

Ansvarlig
JHO

JCJ
OD

LP
LP
LP
LP

OD

Borerør
Google: brugte borerør

Ramslaget

Elstander på asfaltkajen

Elstandere skal hæves

Kajakker og kanoer

Renden

Gæstebåde i år.
Bådoptagning og
standerstrygning

Oprensning af havnen
Opdatering

Flydebro fittings og montering – skal
klares næste år.
Frostsikring af molen.
Plasticbeklædning med presenning / luft
fra kompressor overvejes.
Havnepæle 35 stk. 7" x 5 meter borerør.
pr. stk. kr. 950,00
Havnepæle 50 stk. 5,5" x 12 meter
borerør. pr. stk. kr. 2.500,00
kan evt. afkortes på mål efter ønske.
Evt. levering med lastbil med kran.
Telefonpæle er uhyre billige for tiden, og
de har derudover reduceret kravene
omkring brug af pælene.
Det skal repareres. Vi håber Eskil vil
checke det reb vi har på loftet og i øvrigt
forestå at det genetableres. Evt. med et
tårn som nu og et i den anden ende.
Der mangler strøm til gæstesejlere der
ligger ved asfaltkajen. Vi prøver at få
Thyge til at gøre det.
Der kan købes forlængere til standerne.
Ledningerne skal selvfølgelig samles
vandtæt.
Ca. 9 er interesserede – passivet
medlemskab og kort til toilettet. Vi skal
have lavet stativer.
Noget nyt?
Kuglen er drevet flere gange – kæden
skal være længere til næste år.
Den tages ind inden lige inden
bådoptagning. Vi håber Carl vil klare
det.
Der har været godt 500 ind til videre
De tunge både tages op den 13.
oktober. Ellers generel bådoptagning
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
Formentlig i november. Tilbuddet
gælder kun oprensning. Det kan blive
meget dyrt, hvis de kun kan tage 2 læs i
døgnet. Hvis de kan tage 4 læs i døgnet
vil det koste 21.100 kr. per dag for
200m3, Det bliver til 316.000 rk. Plus
moms, skibs- og vareafgift for de 3000
m3 vi har tilladelse til at rense op. Hertil

PEJ og
JCEJ.

PEJ

LP

PEJ /
OD
PEJ /
OD
PEJ

JCEJ

OD

JCEJ

Lærkebrædder til broen
fra asfaltmolen

Maritimt Knudepunkt
Slagelse – info om
mødet
Strandpåfyldning

Projekt ny havn. Hvad
har vi af budget
(allerede betalte
omkostninger)
Nye medlemmer

kommer uddybningen af renden.
JCJ har checket andre mulige rederier,
men deres både stikker alle for dybt
(dybere end Rederiet Limfjordens
fartøj).
JCJ har mailet med Tom Underbjerg.
Tager kontakt igen, for at meddele, at vi
ikke umiddelbart har økonomi til alle
3000m3.
Beregning af hvor meget, der skal
graves for at vi lige kan klare det er som
følger: Store bassin 41 x 20 x 1m = 8 900 m3. Slæbested 20 x 15 x 2m = 6 700 m3 + hvad der skal graves for at
uddybningsfartøjet kan komme om til
slæbestedet – altså 14 til 1600 m3
Der skal købes ca. 100 stk. til broen der
skal genetableres efter vi har taget den
ned. Det er aftalt med Lars Birger –
ligesom vi har aftalt at den flyttes, så
den flugter med kajkanten.
Ikke noget nyt

OD og
PEJ

OD

JCEJ +
OD

Bliver ikke i år jf. Bytingsbladet for
JCEJ
september. Lars Birger og Jacob Borello
Carlsen arbejder videre med det.
Jan Beck har rykket for møde.
JCEJ
Vi mangler at få optalt arbejdstimer fra
skemaerne vedr. havnerenovering

LP

Det noteres næste gang – dem der er
JCEJ og
optaget i løbet af LP’s ferie:
LP
Jimmy Larsen, Marvedevej 77, 4700
Næstved. Slæbested og passiv.
Arne Stig Andersen, Pilevej 12, 4295
Stenlille (Sommerhus i Bisserup).
Slæbestedsbruger, passiv og optages
på venteliste.
Kim Holmegaard Andersen, Egevangs
Allé 4, 4180 Sorø. Slæbestedsbruger og
passiv.
Kenneth Frost Andersen, Lærkevej 19,
4250 Fuglebjerg. Sæbested og passiv.
Ny ansøgninger siden sidste
bestyrelsesmøde:
• Willy Ravn Madsen, Skolevangen
10, Magleby, 4243 Skælskør –

OK-jollestævne næste
sæson
Brombærtur

Næste
bestyrelsesmøde

Arendal Snekke 6,5 x 2,3 m –
optages på venteliste.
Vi tager kontakt til formanden og holder
et forberedende møde
11 og 12. september. Vejrø. En barsk
tur ud i regn og modvind til Vejrø, men
det klarede op og deltagerne fik en fin
weekend
Mandag den18. oktober kl. 19:00 i
klubhuset

JCEJ

Alle

