
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS 15. sept. kl. 18:30. 
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Regnskab. 
a. Økonomi- og udførelsesansvar for enkeltmedlemmer, som har fået 

overdraget ansvar for et projekt 
 

4. Klubhus.  
 

5. Kapsejlads. Harboe Cup. 
 

 
6. Broudvalg. Vedligehold af luftbobleanlæg. Masteskur. 

 
7. Juniorudvalg. 

 
8. Multirum. Juniorhus. 

 
9. 100-års jubilæet.  

 
10. Legeplads. 

 
11. Eventuelt. 

 
12. Punkter til næste møde . 

 
13. Dato for næste møde. 27. okt. 
 

 
        Send afbud hvis du er forhindret i at deltage. 
 
Afbud fra Jesper Vind Andersen og Per Kongshøj  
 
Pkt. 1 Meddelelser fra formanden 
Standernedhaling er den 18/10-2014 
Generalforsamling er 24/3-2015 
 
Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Pkt. 3 
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Kasseren gennemgik regnskabet. 
Regnskab for multirum blev gennemgået. 
 
Pkt. 3a Økonomi og udførelsesansvar. 
Punktet blev drøftet  
 
Pkt. 4 Klubhus 
Flere af de gamle billeder er sat op i klubhuset igen. 
 
Pkt. 5 Kapsejlads 
10 sejladser gennemført 2 aflyst og 10 deltagere den dag der var flest. 
Klubmesterskabet desværre aflyst p.g.a. lille tilmelding. 
 
Nye initiativer til onsdagssejladser blev drøftet og efterlyses. Tursejlerløb foreslået. 
Nyt kapsejladsudvalg forsøge etableret. 
 
Harboe Cup er godt undervejs. Hjælpere stort set på plads og deltagere godt i gang med 
tilmeldinger. p.a. ca. 200. 
 
Pkt. 6 Broudvalg 
Bobleanlæg skal strippes fast igen. Ole er i dialog med hjælpere. 
Masteskuret skal have nyt tag. Ole arbejder med opgaven og finder materialer og tømrer + 
hjælperhold. 
Flisebelægning i tidligere sejlrum ønskes – dette afventer tag på masteskur 
 
Pkt. 7 Juniorudvalg 
Den hvide gummibåd trænger enten til en kraftig renovering anslået ca. 20.000. Alternativt 
skal der anskaffes en ny. Der er spurgt om pris på en ny hos Pro-Safe, og der ansøges fonde 
om midler til indkøb af en ny. 
Søstjernerne er stadig et godt aktiv og der er kommet en del nye sejlere også. Fremmødet 
svinger noget, og vi kan mærke den nye skolereform (negativt). 
Seniorsejlerne planlægger vintertræning, hvor juniorerne også kan være med. 
Klubmesterskab er afholdt, vinderne blev Laura Bjerge Christensen og Alfred Vind Andersen. 
Der blev kun sejlet Feva-joller. 
 
Pkt. 8 Multirum 
Trappen bliver monteret af Hans og så er fase 1 færdig. Rummet er malet allerede nu, så det 
kan stå noget længere inden det igen skal males. Fase 1 har været dyrere end forventet p.g.a. 
2 punkter der ikke var klarhed over ved opstart. 
 
Norisol har stadig isolering klar til næste fase. Mængde måles op og meddeles Norisol, så det 
kan leveres. Fase 2 drøftet og bliver beskrevet til næste bestyrelsesmøde, så det økonomiske 
overblik er helt på plads. Der arbejdes videre med finansieringsmuligheder for fase 2 samt 
overskridelsen for fase 1. 
 
Pkt. 9 Jubilæum 
Fest planlægges til den 25/4 i Det Røde Pakhus. Der arbejdes med en 3-retters menu, og en 
deltagerbetaling. Budget og arrangementsbeskrivelse er klar til næste møde. 
Standerophaling er også 25/4 og der arrangeres flotillesejlads på fjorden samt arrangement 
for juniorer og søstjerner. 
 
Pkt. 10 Legeplads 
Lars er projektleder og trækker på nødvendige kræfter. 
Tegninger, projekt og økonomi forelægges bestyrelsen inden igangsætning. Der arbejdes med 
en opførelsesdato inden sommer 2015. 
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Projektet er valgt som ’projektudarbejdelses – uddannelse’ i Slagelse Kommune, med 
kommunal støtte. 
 
Pkt. 11 Eventuelt 
DS Klubkonference er den 21-22 november. Bestyrelsen opfordres til at deltage. 
Link til klubkonference: http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen - sidste frist er 2/11. 
 
Pkt. 12 Punkter til næste møde (udover normale) 
Jubilæumsarrangement 
Multirum – fase 2 
 
 
 
 
 
 


