Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 10. marts 2019.
Sejlersæsonen 2018 var rigtig god, hvilket også afspejler sig i øgede indtægter i form af
havnepenge.
Vi er ind til videre sluppet for is her i vinter, så det ser ud til at vi kan klare os med at
erstatte en enkelt agterpæl
Pinsetur og Brombærturen havde ingen deltagelse – på grund af vejret.
Havnens Dag var godt besøgt, ligesom arrangementet ”Musik ved Havnen”, der vel kan
betragtes som en afløser for havnefesten blev en succes.
Takket være Jann Højgård og Christian Hansen havde juniorafdelingen fuld fart på i 2018,
og de havde en rigtig fed Fedtur i august måned. Der er også flere forældre, der deltager
aktivt, så det ser lovende ud for 2019.
Igen i 2018 har onsdagsejladserne været en stor succes. Vi håber meget på at det
fortsætter så mange kan få en sejleroplevelse ved at lægge sejlbåd til eller ved at deltage.
Der har været møder med Slagelse Kommune og Bisserup Fiskeriforening om forskellige
projekter:
• Ændring af Strandbeskyttelseslinjen: Kystdirektoratet åbnede i 2018 op for at
kommunerne kan søge om ændring af strandbeskyttelseslinjen. Det er jo trukket ud
med afgørelsen, men skulle efter sigende være lige op over
• Parkeringsforhold på / ved havnen: Der er ikke kommet noget konkret ud af det
endnu.
• Kommunen tilbød at betale for oprensningen af sejlrenden i 2018, så det gjorde de
så. Men den løsning kan ikke fortsætte af forskellige tekniske årsager.
Bisserup Vinterbadere er kommet godt i gang. Der er etableret badetrapper, så nu mangler
de bare at beslutte sig for sauna og omklædningsfaciliteter. Trapper og senere sauna m.v.
bliver jo fjernet inden bådene søsættes.
Rengøring af toiletbygningen var jo tilbudt som en del af pligtarbejdet. Det gik strålende,
og mange gæstesejlere har rost de fine forhold.
Havnefogedfunktionen blev delt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Mobile Pay,
trykknaplåsene og kodelås til slæbestedet samt cykler har fungeret helt efter hensigten.
En ”gæstesejler” – H. S - har ligget udvendigt på fiskernes bro uden at ville betale
havnepenge fra først i juni til 17. oktober, hvor han flyttede båden over til Jens Peter
Jensens pæl – ellers havde vi nemlig taget arrest i båden. Sagen gik så videre til
fogedretten og til sidst civilretten, hvor der blev indgået et forlig. Og det beløb kr. 5.000 er
så endelig betalt, men båden ligger stadig ved pælen og jeg ved ikke, hvad han har tænkt
sig.
Det er en sag, der har taget utroligt meget tid og været med til at tegne mørke skyer over
et ellers vellykket år.
Sejlerhilsner
Bisserup Sejlklubs bestyrelse.

