Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub tirsdag den 22. januar 2019 kl.
19:00.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Klaus Gøtzsche-Larsen (KGL), Freddy Dahl
Thomasen (FDT), Andres Eskjær Jensen (AEJ), Harly Bruun Jørgensen
(HBJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).

Emne
Økonomien

Konklusion
Bestyrelsen bedes gennemgå
bilagene siden sidste
bestyrelsesmøde.
Kassereren dokumenterer at
indestående på bankkontoen
stemmer med kassekladden.
Godkendt enstemmigt.

Ansvarlig
AEJ

Første gennemgang af regnskabet
for 2018.
Godkendt med den bemærkning at
husleje og MobilePay (gæsteleje)
først er bogført i jan. 2019

Alle

Alle

Spar Nord

Har meddelt at der i 2019 vil påføres FDT + JCEJ
en negativ rente -0,5% på
indlånskonti.
Bankerne betaler i dag – 0,65% til
Nationalbanken.
Bør en del af beløbet (ca.700.000kr)
overføres til en anden bank?
JCEJ tjekker med Spar Nord, hvad
de kan tilbyde.
FDT undersøger priser i andre
banker og event. ændret placering af
Bisserup Sejlklubs formue.
Det er bestyrelsens opfattelse at
formuen er tænkt benyttet til
flydebroer indenfor de næste få år.
Inden der event. kan søges om
tilskud skal der være udarbejdet en
omhyggelig projektbeskrivelse.

Slæbestedet skal
udbedres

Det diskuteres, men er landet lidt på
at en slæbestedsbruger ville prøve
at skaffe fondsmidler.

JCEJ

Oprensning af
Sejlrende

Oprensningen er betalt af Slagelse
Kommune. Lars Birger og JCEJ har
haft møde med Flemming Kortsen
Slagelse Kommune. De vil

JCEJ

Manglende betaling
fra gæstesejler

Vild med Vand
HAVNENS DAG

Servicebygning

fremadrettet undersøge muligheden
for at betale for oprensningen og
derefter sende en opkrævning til
sejlklubben. Men der er en del
problemer i og med at arbejdet så
skal i udbud, og at de har pligt til at
kontrollere arbejdets udførelse. Der
arbejdes stadig videre med en
løsning
Har lagt sin Targa 30 i maj / juni med
besked om, at den bare skulle på
land og ordnes for så at blive sat i
vandet igen og sejlet væk. Det skete
ikke. Han blev varslet om at han
skulle betale havnepenge fra 1. juli.
Men han har ikke betalt.
Vi prøvede så på at tage arrest i
skibet ved hjælp af et advokatfirma.
Det kostede et advokathonorar på
1.000kr + moms. Ejer flyttede
båden, så den nu ligger for svaj ved
pensionerede fisker Jens Peters pæl
- dagen før han skulle betale. Vi
opgav at forsøge at gennemføre
arrest i båden, da det ville blive
uforholdsmæssigt dyrt. Han bliver i
stedet mødt med et betalingspåkrav
fra Retten i Næstved (pris 700 kr.).
Og ja, båden ligger der stadig.
Der er indledende telefonisk
retsmøde den 12. februar
I år afholdes Havnens Dag lørdag
den 25. maj.
Nyhed: Løb fra havn til havn.
Halvmaraton fra Skælskør med mål i
Bisserup.
Er meddelt til Bytinget – så vi
forhåbentlig undgår andre
konkurrerende events den dag.
Vandet lukket og rør tømt.
Bygningen låst med vinterkode

JCEJ

JCEJ

JCEJ, KGL

Ny hoveddør i
klubhus

Har kontaktet Holsteinborg. De vil
sende tømreren forbi for at vurdere
mulighederne

JCEJ

Havnefogedfunktion
en

Det har kørt meget fint. MobilePay
har virket perfekt.
Vi skal også have en løsning for
danske gæstesejlere, der insisterer

JCEJ

på at betale med kontanter.
Kvittering på visitkort med dato og
underskrift.
Vi fortsætter i 2019 med samme
løsning på havnefogedfunktionen.
JCEJ har udført langt det meste
arbejde.
Gæstesejlere: Første 4 dage fuld
takst. 5. dag gratis
Båd uden mandskab og strøm efter
aftale med havnefogeden: 80
kr/døgn uden for højsæsonen.
Der fornys aftaler med Næstved
Sejlklubber, Søfronten, Pouls Vig og
Nolds Havn. Gratis til kl. 17:00 i
højsæsonen (15.6 til 15/8). Udenfor
sæsonen laves en mere lempelig
aftale. Aftale afsendt på mail 12/122018. Indtil videre positive
tilbagemeldinger fra Næstved
Sejlklub, Nolds Havn og Søfronten.
Nøgle depositum

FLID

Vurdering af
broernes tilstand

JCEJ

Foreslås på generalforsamlingen
KGL
marts 2019: 350kr (nøgledepositum
indføres i vedtægterne og fastsættes
efter bestyrelsens skøn)
Indberetning af overnatninger pr.
KGL
måned og fastliggere.
13.februar kl. 11:00 på havnen til
brovurdering med Hans Jørgen
Kallehauge fra FLID. FDT, JHO og
KGL deltager

Ventelisten

Ingen nye siden sidste
bestyrelsesmøde 20.dec. 2018

JCEJ + AEJ

Nye medlemmer.

Ingen nye siden sidste
bestyrelsesmøde 20.dec. 2018

AEJ og KGL

Vinterbaderne i
Bisserup

Vinterbadernes trapper og gelænder
er forsikret af BS. i FIRST. Regning
videresendes til Vinterbaderne.

JCEJ

Pligtarbejde

3 medlemmer mangler at betale. 5
har betalt. Reminder sendes
sammen med nyhedsbrev

AEJ og KGL

Kommende møder

Generalforsamling

Køb af jolle /
følgebåd til
sejlklubben
juniorafdelingen
Ordensreglement

Genforhandling af
lejekontrakt
Diskussion af mulige
flydebroer

Vintermøde (8.februar 2019). Emne:
Frederik Thøgersen, juniorsejler i BS
og Lotte Nielsen fortæller om deres
sejlads i det fjerne Østen med Orbit.
Generalforsamling (10.marts 2019)
JCEJ har aftalt begge dage med
Forsamlingshuset
Planlægning af generalforsamling.
Jann og Klaus er på valg. Jan
modtager genvalg. Klaus ønsker
ikke genvalg, Bestyrelsen
undersøger mulige emner. Yngre
medlemmer bør gerne inddrages i
klubbens arbejde.
Kassereren skal gengodkendes.
Godkendelse af nyt
ordensreglement. Er udformet og
indsendt til Geodatastyrelsen som
indtegner Bisserup Havns
søområde. Når det kommer retur
herfra, skal det godkendes i
Trafikstyrelsen.
Senest den 3.marts skal alle have
modtaget dagsordenen. 2
medlemmer skal have med
brevpost. Resten elektronisk.
Vi skal have gjort en ende på
Bananen. JCEJ går videre med køb
af brugt jolle event. som et
sponsorat.
Ordensreglementet skal bringes i
overensstemmelse med
”Standardreglement for danske
lystbådehavne” og godkendes af
Trafikstyrelsen. KGL har udarbejdet
og indsendt til Geodatastyrelsen.
Mast på både om vinteren på land
skal skrives ind i ordensreglementet.
Kun med skriftlig godkendelse af
bestyrelsen.
Holsteinborg gods kontaktes i
begyndelsen af 2019

JCEJ og KGL

Der skal først laves en lejekontrakt
med betydelig længere løbetid end
de nuværende 5 år. 30 år? Og hvad
må det koste? Det vil give 2 færre
bådpladser.

Alle

KGL

JCEJ og KGL

JCEJ, FDT og
JHO

Næste
bestyrelsesmøde

28. februar 2019 kl. 19:00 hos JCEJ

Alle

