Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 8. marts 2020.
Sejlersæsonen 2019 var rigtig hæderlig, og indtægter fra gæstesejlere lige så.
Vi er ind til videre sluppet for is her i en vinter der er målt til at være den varmeste og mest
våde i mandsminde, så mon ikke vi klarer os helt igennem.
Havnens Dag var godt besøgt og vi havde mål for halvmaratonen ”Løb fra havn til havn”
der startede i Skælskør.
Arrangementet ”Musik ved Havnen” var på trods af regnbyger ind imellem også en succes.
Men som det ser ud for nuværende, er der ikke nogen, der tager udfordringen op og
fortsætter ”traditionen”.
Takket være Jann Højgård og Christian Hansen havde juniorafdelingen fuld fart på også i
2019. Fedturen i august måned var en succes. Der er også flere forældre, der deltager
aktivt. Mange af de deltagende unger var rigtig små i 2019, så vi glæder os til at møde
dem igen til foråret, hvor de er blevet ”meget” ældre og større.
Juniorafdelingen har fået en fantastisk gave i 2019. Ole Lund Pedersen har foræret sin
Junker 22 til klubben. Så nu har vi en rigtig dejlig kølbåd, der skal bruges til undervisning
af såvel de unge som voksne, der gerne vil lære at sejle.
Igen i 2019 har onsdagssejladserne været en stor succes. Vi håber meget på, at det
fortsætter så mange kan få en sejleroplevelse ved at lægge sejlbåd til eller ved at deltage.
I december 2019 fik vi endelig afgørelsen fra Kystdirektoratet: Strandbeskyttelseslinjen for
havneområdet er fjernet. Det skulle gerne gøre livet lettere for os, når det kun er
kommunen vi skal kommunikere med omkring selve haveanlægget.
Efter forhandlinger i flere år, besluttede Slagelse Kommune sig for at lægge ny asfalt på
molen og noget af vejen. Det er blevet flot, og de mange besøgende kan færdes uden
risiko for at ”falde i huller”
Bisserup Vinterbadere er jo kommet godt i gang. Men accepten fra Erhvervsstyrelsen for
at de kunne modtage de bevilgede LAK-midler trak ud, så saunaen kommer først til
efteråret. I samarbejde med Vinterbaderne er toiletterne nu blevet frostsikret – de har fået
monteret en luft til luft varmepumpe, som kan køre helt ned til 8 grader.
Rengøring af toiletbygningen har kørt upåklageligt som en del af pligtarbejdet. Mange
gæstesejlere har rost de fine forhold.
Havnefogedfunktionen blev delt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Mobile Pay har
fungeret helt efter hensigten, men vi udvider muligheden for elektronisk betaling med
HARBA APP’en. Den kan tage alle betalingskort – også udenlandske, så håbet er, at vi
kan blive helt fri for kontanter.
Vi har i løbet af vinteren oplevet at HFI-relæet der styrer strøm til bådene på land har slået
ud i forbindelse med regnvejr. Synderen / synderne er endnu ikke fundet, men havnen
tjekkes stort set dagligt.
Vores elforbrug er relativt stort. Bestyrelsen overvejer om vi skal kræve, at fastliggende
både i vandet eller stående på vinterpladsen skal have en elmåler, og dermed betale for

det forbrug man har hver især. Noget der kan diskuteres her – håber vi.
Vi regner med at kunne skabe plads til 4 autocampere – og placere dem, så de ikke
skæmmer udsigten fra Lodskroen eller Fiskebaren. Slagelse Kommune har fået en
ansøgning, men svar mangler i skrivende stund.
Det koster penge at have penge på kontoen. Som det vil fremgå af regnskabet, har vi
betalt negativ rente for vores indestående på kontoen i Spar Nord. Vi har overført et
væsentligt beløb til en konto i Nordnet, og så håber vi at de holder ved og ikke begynder at
opkræve negative renter. Selv om vi er en forening har bankerne generelt valgt, at
betragte sådanne, som en virksomhed.
”Gæstesejler” H. S. har endelig fået fjernet sin Targe 30, der lå ved Jens Peter Jensen’s
pæl. Håber det er sidste gang han besøger BS.
Vi skulle have genforhandlet lejekontrakten med Holsteinborg Gods i 2019. Vi har
fremsendt et forslag til en ny lejekontrakt, men det er endnu ikke blevet til noget –
formentlig på grund af, at der foregår et mageskifte? Det lykkedes dog at få betalt huslejen
inden årsskiftet for 2019, efter vi bad om en regning.

Sejlerhilsner
Bisserup Sejlklubs bestyrelse.

