<Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 23.02 2020 kl.
14;00.
Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ) afbud, Freddy Dahl
Thomasen (FDT), Andres Eskjær Jensen (AEJ) afbud, Harly Bruun Jørgensen
(HBJ) og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).

Emne
Pakke medlemskort
til forsendelse

Konklusion
Klaret…

Ansvarlig
Alle

Manglende
kontingentbetalinger

Der mangler stadig nogle enkelte.
Rykker 2 udsendes inden længe

AEJ

En rude i gavlen på
1. sal er røget ud
den 22/2 2002

Repareret af Freddy

FDT

Nedskrivning af
andelsbeviser

I stedet for 10% årlig nedskrivning
foreslås en fast årlig nedskrivning så
andelsbeviset er uden værdi efter 10
år. Skal vedtages på en
generalforsamling
Vi går videre med det.

JCEJ + AEJ

HARBA App så vi
kan modtage
betalinger fra alle
kort
Revisorerne foreslår
at Juniorafdelingens
regnskab bliver lagt
ind under BS’s
regnskab

Tages på næste møde, når AEJ
deltager

JHO + AEJ

Manglende
pligtarbejde

Listen er udarbejdet. Der sendes
opkrævninger ud.

JCEJ + AEJ

Nyt markedsføringsredskab

FLID og Sejlerens har indgået
samarbejde = 10% rabat.
For 1.788,76 DKK + moms kan vi
årligt få en ¼ side – SAMT blive
optaget på deres elektroniske
version, der skulle linke til FLID’s
Havneguide (teksterne vil være på
både dansk og tysk. Det er
væsentlig billigere end sidst vi
abonnerede på Sejlerens. (Tlf-

JCEJ

samtaler 3/3-20) Vi går videre med
det.
Indkomne forslag til
generalforsamlingen
fra medlemmer

23. februar 2020 kl. 12:00 - ingen

JCEJ

Generalforsamling

Afholdes den 8. marts 2020 i
Forsamlingshuset kl. 10:00.
Indkaldelse skal ske senest den 19.
februar og da forslag skal være
bestyrelsen i hænde 14 dage før
generalforsamling skal den endelige
indkaldelse sendes fredag den 28.
februar, så medlemmerne har den
senest 8 dage inden
generalforsamlingen.

JCEJ + AKJ

Ændring af
Ordensreglement

Sponsorer.

Genforhandling af
lejekontrakt

Alle
§ 3.
Medlemmer, som er tildelt plads i havnen,
skal med ændret pladsbehov forud
indhente godkendelse hos bestyrelsen.
Ved køb af større båd, skal bestyrelsen
først godkende at der rent faktisk er plads
til en større båd. Største tilladte længde
overalt er 10,50 m. Største tilladte bredde
er 3,50 m. Alle fartøjer, uanset størrelse
eller art, skal være tydeligt mærkede med
navn og hjemsted. Gæstesejlere anvises
plads af havnefogeden

Tekst mærket rød slettes.
Begrundelse: der er faktisk pladser
som kan have større både end de
anførte begrænsninger.
Næstved Skumlager / Spar Nord har JCEJ
før været på vores gamle
hjemmeside.
JCEJ har talt med Næstved
Skumlager. De er ved at flytte, så
aftalt, at jeg kontakter dem midt
marts
JCEJ har sendt et forslag til ny tillæg JCEJ
til lejekontrakten til Holsteinborg
Gods 26. september 2019.
Har rykket for svar og talt med
forvalteren, der lovede at vende
tilbage, når der var styr på tingene.
Der blev ingen forhandling i 2019, så
JCEJ mailede godskontoret og bad

om en opkrævning på 75.000 kr.
(samme som 1918). Den blev betalt
inden årsskiftet.
Kystdirektoratet

Hvis vi skal have flydebroer, skal der
skabes mere plads, så en udvidelse
er nødvendig. Der skal udfærdiges
en meget omhyggelig og detaljeret
ansøgning. AA og JCEJ er i gang

JCEJ + Arne
Andersen

Sikkerhedscertificering af havnen

FLID har henvendt sig, JCEJ har
besvaret spørgeskemaundersøgelse
og arbejder videre med det.
Opgaven overdrages til FDT.
Opgaver skal beskrives og sendes
rundt på generalforsamlingen, så
medlemmerne kan skrive sig på.

JCEJ + FDT

Masterne skal mærkes med navn og
telefonnr. og vanter og sallingshorn
skal være afmonteret.

Havnefogeden

Pligtarbejde

Master i masteskuret

Autocampere

JCEJ + AKJ

Efter Kystdirektoratet har fjernet
JCEJ
strandbeskyttelseslinjen for havnen,
er kommunen ansøgt om tilladelse til
parkering for 4 autocampere
Kalender med vigtige Søsætning, standerhejsning,
AEJ har
datoer til
pinsetur (30. maj. - 1. juni), havnens opdateret den
medlemmerne
dag (13. juni), Fedtur (21.-23. aug.)
Brombærtur.
Næste
Alle
bestyrelsesmøde
Søndag den 8. marts 2020
umiddelbart efter
generalforsamlingen

