
Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 23.09 2019 kl. 
19:30. 
Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ), Klaus Gøtzsche-
Larsen (KGL) afbud, Freddy Dahl Thomasen (FDT), 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. 
 
Der er på et tidspunkt oprettet et 
betalingssted i mobilepay hvor 
Juniorklubben indbetaler forskellige 
beløb. Det giver rod i overblikket 
over økonomien. Det vil være 
ønskeligt at denne slettes, så alle 
indbetalinger går ind på ”rette” 
konto. 

AEJ 
 
Alle 

Spar Nord Renten i Spar Nord er – 0,75% 
Det koster 1125 kr. for en bankboks i 
Spar Nord. Forsikringen dækker kun 
25.000kr. ved tyveri fra bankboks 
JHO kontakter Beierholm Revision. 
 
Dokumenter til Nordnet underskrivet, 
og det forventes at der indsættes 
700.000 kr. på kontoen da dette er 
det maksimale beløb der kan 
indsættes, før de ikke længere er 
forsikret i forbindelse med en evt. 
konkurs.  

JHO 

Vores WiFi er 
forbedret 

Ny router er opsat JHO 

Flagmasten  Har været nede. Er repareret og 
rejst igen. Ny flagline blev gnavet 
over i en storm. Ny flagline monteret 
ved hjælp af lift fra Uffe (gratis). 
Klampe monteret på nokken, så 
flaglinen ikke kan gnaves over. 

JHO og JCEJ 



Bådoptagning og 
standerstrygning 

Palles Kraner er bestilt til den 24. 
oktober kl. 11.  
Kim Bøgh kommer lørdagen efter – 
den 26. oktober fra kl. 08:00. 
Standerstrygning søndag den 27. 
oktober. 
 
Sendes ud i nyhedsbrev igen. 

JCEJ 

Vurdering af 
broernes tilstand 

Broerne repareret af Arne Andersen 
og Søren Krytz – mangler dog nogle 
kryds. 

JCEJ 

Ventelisten Vi har 6 på venteliste. 
Der er 2 pladser ledige. 
 
JCEJ ringer til de to øverst på listen, 
kontakter AKJ når det er afklaret så 
de nye medlemmer kan præsenteres 
i næste nyhedsbrev.  

JCEJ + AEJ 
 

Nye medlemmer. Arne Jensen, Anders Bromann Tind, 
Jan Renneberg Jensen, TomFoli 
Pedersen, Michael Jørgensen, 
Jørgen Pedersen og Torben Zinn 
 

AEJ og JCEJ 

Ny hjemmeside Den er oppe og køre – Takket være 
Jakob Højgaard :o)! 

JHO 
AKJ 

Sport 2019. Den 4. 
januar i Herning 

Er der nogen fra bestyrelsen / 
juniorafdelingen, der vil med. 2 
billetter til lodtrækning? 
 
Ingen interesse. 

Alle 

Fællesskabsstafet-
ten 

10. oktober fra kl. 12:30 til 17. 
JCEJ orienterer. 
 
JHO assisterer JCEJ på dagen. 

JCEJ 

Onsdagssejladserne Er genoptaget, men vejret har drillet 
flere gange. 

 

Sponsorer. Næstved Skumlager / Spar Nord har 
før været på vores gamle 
hjemmeside. 
Vi tager kontakt til NS og glemmer 
SN - Ikke klaret endnu :o( 

JCEJ 

Genforhandling af 
lejekontrakt 

Sender mail hvor vi opfordrer til at 
lejen reguleres i overensstemmelse 
med nettoprisindekset og en løbetid 
på 15 år, så vi kan investere i ny 
broer. 

JCEJ og AEJ 



 
JCEJ har sendt et oplæg til 
bestyrelsen, dette gennemgås.  
 
JCEJ udfærdiger forslag til 
tillægskontrakt og sender til 
bestyrelsen til videre godkendelse. 

Ny affaldsplan? Det giver kun mening at supplere 
med en pap- / papircontainer. 20 kr. i 
leje / md og 77 kr. / tømning + moms 
koster det ca., men vi kunne spare 
på andre tømninger?? 
Vi ser tiden an til næste år 

JCEJ 

KGL fortsætter som 
revisor 

Det satser vi på fortsætter. Alle 

Sikkerhedscertifice-
ring af havnen 

FLID har henvendt sig, JCEJ har 
besvaret spørgeskemaundersøgelse 
og arbejder videre med det. 
Opgaven overdrages til FDT. 

JCEJ + FDT 

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 
miljøet? 

AKJ 

FLID efterårsseminar 
og havnemesse 27. 
+ 28. november 

Seminar 695 kr. 
Middag 285 kr. 
Overnatning 845 kr. 
Kurser 1.300 ned til 125 kr. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er 14. oktober. 
Bestyrelsen overvejer muligheden. 

 

Brombærtur Blev ikke til noget. 
Næste år arbejdes der på en 
kalender for sæsonen. 

JCEJ 
AKJ 

Næste 
bestyrelsesmøde 

Mandag d. 21. oktober 
kl. 19.30 i klubhuset. 

Alle 

 


