Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 24. juni 2019 kl.
19:00.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ) afbud, Klaus
Gøtzsche-Larsen (KGL) afbud, Freddy Dahl Thomasen (FDT), Andres Eskjær
Jensen (AEJ) afbud, 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

Vores WiFi skal
forbedres

Renten i Spar Nord er – 0,5%
Det koster 1125 kr. for en bankboks i
Spar Nord. Forsikringen dækker kun
25.000kr. ved tyveri fra bankboks
JHO kontakter Beierholm Revision.
En ny og bedre router koster ca.
1.200 kr.
JHO tjekker med Per

JHO

JHO

Flydebroer fra
Søerne i KBH til
salg?

3,0 x 20 m. Flydehøjde 50 cm.
KGL + JCEJ
Pontonhøjde 1 m. 69.600kr. plus
moms og transport.
Vi skal have nogen til at se
pontonerne hvor de ligger i Kvistgård

Anden
betalingsmulighed
end kontanter eller
Mobile Pay?
El-cyklerne

Hvad med Apple Pay?
Ingen af de tilstedeværende gamle
medlemmer ved nok til at tage en
beslutning.
Skal vi købe passagersæde til den
Freddy har?
Kommunen har oplyst, at det kan
afholde udgifterne som en del af
projektet

Ny hoveddør i
klubhus

Vi prøver at montere en rullelukker
på døren.

AEJ + Jacob
Højgård
JCEJ

FDT

Havnefogedfunktionen

JCEJ håber at blive dækket ind i uge Alle
28 (7/7 – 14/7) samt uge 30 (20/7 –
28/7) hvor han er ude og sejle

Vurdering af
broernes tilstand

Der er slået en pæl ved broen
mellem Leif og John Donald. Broen
er skredet ned i den sydlige og
nordlige ende. Der ER købt
lærketræ, men arbejdet er ikke
afsluttet.
Vi har 4 på venteliste

Ventelisten

Nye medlemmer.

Vinterbaderne

Pligtarbejde

JCEJ

JCEJ + AEJ

Peter Bendix Rasmussen, Mads
AEJ og JCEJ
Danscher, Stig Løbner Ring, Ole
Christensen, Michael Staun, Allan
Nielsen, Jesper Hansen, Torben Juul
Mortensen, Jakob Højgård, Emilie
Normann, Dan Frandsen
Kontrakt er underskrevet med dem.
JCEJ
Den opstiller betingelserne for deres
brug af havnen i vinterhalvåret.
AEJ og KGL

Onsdagssejladserne

KGL orienterer
Rengøring bad/toilet mangler stadig
ar blive dækket i nogle uger. KGL
arbejder videre med en løsning.
Der skal laves en gennemgribende
opdatering af den ny hjemmeside.
Problemerne med DK Hostmaster
ser ud til at være løst
I klubhuset: Jakob Højgård og
Jeanette vil spille/underholde. Det
andet arrangement, der bliver
afholdt af Frank Guldagger vil
fokusere på sømandssange
Mange meget små deltagere. Der
arbejdes på at alle kan være med. Vi
vil gøre brug af de forældre, der kan
gøre nytte.
Den ny jolle er for ustabil. Foreløbig
satser vi igen i år på Bananen.
De er så småt i gang.

Parkeringspladsen.
Der er af og til for
stor trængsel.

Fremover skal kæder i begge
indkørsler sættes på fra torsdag
morgen til søndag aften.

Alle

Ny hjemmeside

Musik ved Havnen
10. august fra kl. 16

Juniorsejlerne

JHO
AKJ
Alle

JHO

Marina Guide

Sponsorer.

Skal vi benytte os af
tilbud fra Foreningsog Fritidssiderne i
Søndagsavisen?
Genforhandling af
lejekontrakt

Diskussion af mulige
flydebroer/pælebroer

Næste
bestyrelsesmøde

Alle medlemmer anmodes om at
hjælpe til med at kæderne hænges
op. Ligeledes anmodes alle
medlemmer om at have BS
årsmærkerne på deres køretøjer.
Skal ud i et nyhedsbrev
Klubben udbedrer skiltning om
pladser der er forbeholdt biler med
bådtrailere.
Skal vi benytte os af deres tilbud?
Havne med under 100 pladser
koster 2.800 kr. årligt samt 995 kr. i
oprettelse.
Det er for dyrt for en så lille havn
som vore. Og andre udbydere er vi
registreret hos i forvejen.
Næstved Skumlager / Spar Nord har
før været på vores gamle
hjemmeside.
Vi tager kontakt til NS og glemmer
SN.
Juniorer – nej tak.
Os gamle – nej tak
Holsteinborg gods kontaktes i
begyndelsen af 2019 for at få en ny
forhandling om lejekontrakten. Det
er ikke muligt at udvide antallet af
bådpladser. Hvis vi skal investere i
havnen, som vi planlægger, skal vi
have en meget længere aftale.
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.
Bestyrelsesmøde onsdag den 1.
eller 5. august kl. 19 i klubhuset.

AKJ + KGL
FDT + JCEJ
JCEJ

JCEJ

JCEJ

JCEJ og AEJ

Alle

Alle

