Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 25. marts 2019
kl. 19:00.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ), Klaus GøtzscheLarsen (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
Alle

DS kontaktes af KGL vedr.
medlemsantal.
Spar Nord

Slæbestedet skal
udbedres

Oprensning af
Sejlrende
11. maj 2019 kl. 11 til
ca. 14

Vild med Vand
HAVNENS DAG

Renten i Spar Nord er – 0,5%
Det koster 1125 kr. for en bankboks i
Spar Nord.
Undersøg konditionerne i Nord Net,
Bank Norwegean og Nordea.
Der skal støbes et nyt lag beton på
den yderste del af slæbestedet, så
det bliver mindre stejlt. Kim
Andersen hjælper til.
HBJ, Morten Venzel Petersen og
Kim har mødtes og talt videre om
detaljerne. Intet er fastlagt endnu.
De taler sammen igen i løbet af
ugen.
Er udført. Klappet mængde (2.66
m3) er indberettet. Når fakturaen er
betalt (163.862,50 kr) sendes
anmodning om støtte til kommunen.
Veteranmotorcykelklubben afholder
Midtsjællandsløbet og stopper på
havnen for frokost. Formentlig plus
40 deltagere. Køretøjerne er fra før
1965.
I år afholdes Havnens Dag lørdag
den 25. maj.
Nyhed: Løb fra havn til havn.
Halvmaraton fra Skælskør med mål i
Bisserup. JCEJ kontakter Robert.

AEJ + JCEJ

HBJ

JCEJ

JCEJ

JCEJ

Tilskud fra Slagelse
Kommune

Ny hoveddør i
klubhus
Nøgle depositum

Vurdering af
broernes tilstand
Ventelisten

Nye medlemmer.

Inden 1.april skal der indsendes
ansøgning om medlems-og
lokaletilskud.
Bilag, regnskab og vedtægter
indsendes.
Bestyrelsen er opmærksom på
fremover at der ikke sendes
dokumenter med underskrifter.
Har kontaktet Holsteinborg. De vil
sende tømreren forbi for at vurdere
mulighederne.
Foreslås på generalforsamlingen
marts 2019: 350kr (nøgledepositum
indføres i vedtægterne og fastsættes
efter bestyrelsens skøn)
Der skal bare slås en agterpæl. Er
aftalt med Henrik at han slår den.
Udføres som pligtarbejde,
medlemmer er sat på.
Thomas Blum undersøger om han
kan bruge den plads han er blevet
tildelt.
Michael Neerup Jensen, Skelbyvej
32, 4160 Herlufmagle (passiv +
venteliste).

KGL og AEJ

JCEJ

KGL
JCEJ
HBJ
JCEJ + AEJ

AEJ og KGL

Følgende er godkendte til
medlemskab som passive
medlemmer med kajak, men
mangler endnu betaling:

Vinterbaderne

Mads Danscher
Stig Ring
Kontrakt er underskrevet med dem.
Den opstiller betingelserne for deres
brug af havnen i vinterhalvåret.

JCEJ

Pligtarbejde

KGL orienterer
AEJ og KGL
Rengøring bad/toilet: 5 uger mangler
at blive dækket. KGL arbejder videre
med en løsning.

Ny hjemmeside

Noget nyt?
Der arbejdes fortsat på den nye
hjemmeside, en overdragelse finder
sted snarest.

JHO
AKJ

Børneattester

Der indhentes nye børneattester for
alle der har arbejde i
juniorafdelingen.

Køb af jolle /
følgebåd til
sejlklubben
juniorafdelingen
Ladcykel

Vi skal have gjort en ende på
Bananen. JCEJ går videre med køb
af brugt jolle event, som et
sponsorat for en juniorsejler.
Slagelse kommune har ringet vedr.
en ladcykel som kan transportere
børn og varer som kan stilles til
rådighed.
Holsteinborg gods kontaktes i
begyndelsen af 2019. En advokat
kontaktes med henblik på at tyde
hvad de gamle lejekontrakter siger,
samt hjælp til at udarbejde et forslag
til en ny lejekontrakt med godset.
Det er ikke muligt at udvide antallet
af bådpladser.
AEJ kontakter en advokat.

Genforhandling af
lejekontrakt

Diskussion af mulige
flydebroer/pælebroer

Næste
bestyrelsesmøde

Der skal først laves en lejekontrakt
med betydelig længere løbetid end
de nuværende 5 år. 15-30 år? Og
hvad må det koste? Det vil måske
give 2 færre bådpladser.
Det aftales når nødvendigheden
byder. Særligt hvis der er ændringer
vedr. lejekontrakten.

JCEJ
JHO

JCEJ
FDT

JCEJ og AEJ

Alle

Alle

