
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 5. august 2019 
kl. 19:00. 
Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ), Klaus Gøtzsche-
Larsen (KGL) afbud, Freddy Dahl Thomasen (FDT) afbud, Andres Eskjær 
Jensen (AEJ), Harly Bruun Jørgensen (HBJ) afbud og Jens Chr. Eskjær 
Jensen (JCEJ). 
 
 
 

Emne Konklusion Ansvarlig 
Økonomien Bestyrelsen bedes gennemgå 

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

AEJ 
 
Alle 

Spar Nord 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. 
 
AEJ og JHO foreslår at der oprettes 
et depot hos NordNet på 750.000 kr. 
Det vedtages. AEJ går videre med 
opgaven. 

JHO 

Vores WiFi skal 
forbedres 

Ny router er opsat 
 
ITforalle sender en regning. 

JHO 

Flydebroer fra 
Søerne i KBH til 
salg? 

Har talt med firmaet. De vil ikke 
egne sig til vores havn 
 

JCEJ 

Flagmasten  Skal lægges ned og have fornyet 
wirer og beslag. 
Vi må have Kim Bøgh til at hjælpe. 

JHO og JCEJ 

Bådoptagning og 
standerstrygning 

Palles Kraner er bestilt til den 24. 
oktober kl. 11.  
Kim Bøgh bestilles til lørdagen efter. 
Standerstrygning lørdag den 27. 
oktober. 

JCEJ 

Vurdering af 
broernes tilstand 

Broerne repareres af Arne Andersen 
og Søren Krytz. 

JCEJ 

Ventelisten Vi har 5 på venteliste. 
Vi afventer den sidste betaling. 

JCEJ + AEJ 
 



 

 

Nye medlemmer. Der er to nye passive medlemmer; 
Bent Rasmussen og Kasper 
Ungstrup. 

AEJ og JCEJ 

Ny hjemmeside Der skal laves en gennemgribende 
opdatering af den ny hjemmeside. 
Problemerne med DK Hostmaster er 
delvist løst. 

JHO 
AKJ 

Musik ved Havnen 
10. august fra kl. 16 

I klubhuset: Jakob Højgård og 
Jeanette vil spille/underholde. Det 
andet arrangement, der bliver 
afholdt af Frank Guldagger vil 
fokusere på sømandssange. 
 
Hvem kommer og deltager fra 
bestyrelsen? 
 
Torben Olsen, JCEJ, JHO.  

Alle 

Juniorsejlerne Fedtur d. 16.-18. august. JHO 

Onsdagssejladserne Genoptages forhåbentlig snart  

Sponsorer. Næstved Skumlager / Spar Nord har 
før været på vores gamle 
hjemmeside. 
Vi tager kontakt til NS og glemmer 
SN. 

JCEJ 

Genforhandling af 
lejekontrakt 

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 arbejdes videre med opgaven. 

JCEJ og AEJ 

Diskussion af mulige 
flydebroer/pælebroer 

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 færre bådpladser.  

Alle 

Sikkerhedscertifice-
ring af havnen 

FLID har henvendt sig, JCEJ har 
besvaret spørgeskemaundersøgelse 
og arbejder videre med det. 

JCEJ 



 

 

Rengøring af 
toiletterne 

Bedre information om 
hygiejneforhold i forbindelse med 
rengøring. 
Vi bruger rigtig mange penge på 
papir (toilet- og håndtørrepapir, 
plastikposer, håndsæbe m.v.) kan 
det gøres billigere og samtidig spare 
på miljøet? 

AKJ 

Brombærtur Lørdag den 24. august til søndag 
den 25. august. 
Skippermøde den 24. august kl. 
10:00 

JCEJ 

Næste 
bestyrelsesmøde 

Mandag d. 23. september, kl. 19.30 i 
klubhuset. 

Alle 

 


