
<Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub mandag den 2.10 2019 kl. 
19:30. 
Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ) - afbud, Klaus 
Gøtzsche-Larsen (KGL) afbud, Freddy Dahl Thomasen (FDT), Andres Eskjær 
Jensen (AEJ), Harly Bruun Jørgensen (HBJ) 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 
underskrevet, 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.  
 
AEJ arbejder med Nordnet 

JHO 
 
 
 
 
 
AEJ 

Ny formular til 
ansøgning om 
optagelse som 
medlem m.v. 

Det bør være en formular der ligger 
på hjemmesiden og kan udfyldes 
direkte der. Andres tager det op med 
Jakob 

AEJ og Jakob 
Højgaard 

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. 

JCEJ 



Standerstrygning søndag den 27. 
oktober. Kun 16 er tilmeldt. 

Vurdering af 
broernes tilstand 

Broerne repareret af Arne Andersen 
og Søren Krytz – mangler dog nogle 
kryds. De løse planker skal lægges 
på plads (masteskur). 

JCEJ 

Ventelisten Vi har 5 på venteliste. Alle pladser er 
pt optaget 
 
 

JCEJ + AEJ 
 

Nye medlemmer. Anne Marie Pedersen (Kajak) AEJ og JCEJ 

Junker 22 til 
Juniorafdelingen 

Vi skal diskutere tilbuddet. 
Juniorafdelingen tager gerne imod 
tilbuddet om at overtage den 
vederlagsfrit (uden påhængsmotor).  

Alle 

Vinterbaderne. 
Frostsikring af 
toiletbygningen 

Udvendige vandhane på 
toiletbygningen er blændet af – 
permanent. Der bliver etableret en 
luft til luft varmeveksler. Betales af 
Vinterbaderne. 

JCEJ 

Fællesskabsstafet-
ten 

Det blev en stor succes. Depechen 
blev modtaget på havnen af 
Sejlklubben og vinterbaderne, bragt 
videre af ungerne fra Børnebissen til 
tennisklubben, videre via multibanen 
og forsamlingshuset. Herfra med 
vores 2 elcykler videre til 
BIS’koppen, hvor der er lavet en stor 
plancheudstilling fra de forskellige 
fællesskaber – herunder sejlklubben. 
De kan stadig ses i BIS’koppen. 
Depechen kørte med Brandbilen til 
Stigsnæs hvor folk fra Omø modtog 
den. 

JCEJ 

Bådoptagning Den store højtryksrenser virker. Den 
lille driller, men bliver set på. 

HBJ 

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 har sendt et forslag til ny tillæg 
til lejekontrakten til Holsteinborg 
Gods 26. september. 
Har rykket for svar og talt med 
forvalteren, der lovede at vende 
tilbage, når der var styr på tingene.  
 

JCEJ  

Generalforsamling Foreslås afholdt den 8. marts 2020. 
§3 i ordensreglementet. Ønske 
ændring mht. tilladte længde og 
bredde på bådene. Det foreslås at 
udvide maksimum længde udvides 
til 11,0m og bredden til 3,60m. Vi 
diskuterede om bestyrelsen kunne 
ændre ordensreglementet. Men det 
bliver taget op på næste 
generalforsamling. 
På valg er FDT, HBJ og JCEJ som 
formand. Accepterer genvalg, men 
nye kandidater er velkomne 

Alle 

Julefrokost samt 
vinterforedrag 

Fredag d. 22. november afholdes 
der julefrokost i sejlklubben. 
Freddy spørger en bekendt om 
deres kajaktur i Grønland er aktuel 
som foredrag (sigter efter feb datoer) 

FDT 

Sikkerhedscertifice-
ring af havnen 

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

JCEJ + FDT 

   

FLID efterårsseminar 
og havnemesse 27. 
+ 28. november 

Seminar 695 kr. 27/11 
Kursus 1.300 28/11 
 
JCEJ deltager 

JCEJ 

Kontingenter Kontingentopkrævning udsendes 
primo januar. 

AEJ 

Næste 
bestyrelsesmøde 

 
Mandag d. 3. februar kl. 19:30 

Alle 



 


