Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 20. marts 2011 i
sejlklubbens lokaler kl. 10,00.
Jann Højgaard Olsen JHO, Leif Sørensen (LS), Ole Davidsen (OD), Lone
Poulsen (LP), Poul Erik Jensen (PEJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).
Emne
Rende.

Kajakstativer

Broen ved asfaltmolen
skal laves
Bananen skal
repareres

Renovation

Ramslaget

Økonomi

Økonomi

Ny medlemmer

Konklusion
Askepæle til side afmærkning. Vi
mangler 3. stk.
Vi sætter en alm. Pæl ved stenrev. Vi
har maling, men mangler reflekser.
JHO kontakter Torben for kæde til
kugle og afmærkninger.
Poul Erik har udarbejdet en tegning.
Vi hører nærmere. Lykke har leveret
billeder.
PEJ bygger to stativer med plads til
2x8 kajakker af træ og rør.
Bliver etableret når bådene er i
vandet.
Den har en del vand i sandwichkonstruktionen. Den skal drænes, når
den kommer på land. Lige nu arbejder
den, når den ikke er frosset fast ☺
Den ny motor kører upåklageligt.
Nu skal den bruges til at slå pæle
med.
Slagelse forlanger at vi er tilsluttet
dem. Vi prøver at søge dispensation.
Hænger stadig

Ansvarlig
JCEJ

Er stort set færdigt. Trin skal skrues
fast. Skal søsættes hurtigst mulig.
flydebro skal søsættes samtidig.
Kontakter Kim Bøgh.
Uddybningen af renden og
oprensningen i havnen er færdig
(17.marts 2011). Den samlede
regning lyder på 372.222,5 kr. hvoraf
vi har betalt á konto 125.000 kr. Vi har
fået 94.600 kr. fra kommunen.
Vi skal sende en regning til
fiskeriforeningen, når vi ved hvad vi
får fra EU projektet.
JCEJ kontakter Jan Berg.

PEJ

En aktiv i restance.
To slæbested brugere i restance.
En passiv venteliste bruger i restance.
Jens Chr. Nielsen. Slæbested og

JCEJ og
LP

PEJ

Medlemmer
De der
tager den
på land

OD + JCEJ

JCEJ og
LP

Alle

passiv medlem.
Benny Poulsen Mågevej 16 4250
Fuglebjerg. Slæbested og passiv
medlem.
Båd isætning og
standerhejsning

Næste
bestyrelsesmøde

Båd isætning lørdag d. 30/4 fra kl.
Alle
8.00 med Kim Bøgh.
Båd isætning for store både onsdag d.
27/4 kl. 12.00 med Henrik Palle.
Tilmelding til 27/4 til LS.
Stander hejsning 1/5 kl. 12.00.
Fællesspisning ”Biksemad” pris 100.Tilmelding til OD. senest 26/4.

