
Skælskør	  Amatør-‐Sejlklub.	  

Referat	  af	  

Bestyrelsesmøde	  i	  SAS	  6.	  marts	  2013.	  Kl.18:30.	  

	  

Dagsorden.	  

1. Meddelelser	  v.	  formand.	  
2. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
3. Regnskab.	  
4. Klubhus.	  
5. Kapsejladsudvalg.	  
6. Broudvalg.	  
7. Juniorudvalg.	  Juniorrum/multirum.	  
8. Drøftelse	  af	  kommende	  generalforsamling.	  
9. Eventuelt.	  
10. Punkter	  til	  næste	  møde.	  
11. Dato	  for	  næste	  møde.	  

	  
Fraværende:	  Lars	  Ellegård	  og	  Jesper	  Vind	  Andersen.	  
	  

1. Aftalen	  med	  NSK	  -‐	  om	  at	  ligge	  gratis	  i	  hinandens	  havne	  i	  2	  døgn	  –	  gælder	  også	  i	  2013.	  Det	  
er	  nødvendigt	  at	  føre	  klubstander	  og	  frihavnsmærke.	  
Peter	  Nielsen	  stiller	  op	  til	  valg	  til	  bestyrelsen	  ved	  generalforsamlingen	  mats	  2013.	  

2. Ok.	  
3. Arne	  gennemgik	  regnskabet.	  Få	  bevægelser.	  Udsendelse	  af	  dokumenter	  til	  

generalforsamlingen	  har	  kostet	  små	  9.000	  kr.	  
Der	  indkøbes	  en	  bærbar	  computer	  til	  kassererens	  arbejde.	  

4. Intet	  at	  bemærke.	  
5. Der	  skrives	  et	  indlæg	  til	  hj.	  siden	  ang.	  placering	  af	  sæsonens	  aftenmatcher.	  
6. Bådpladser	  er	  fordelt.	  Der	  er	  2	  personer	  på	  venteliste.	  5	  pladser	  er	  solgt.	  Der	  er	  4	  ledige	  

pladser	  –	  3	  i	  folkebådsstørrelse	  og	  en	  plads	  på	  2,9m	  bredde.	  
7. Bestyrelsen	  bevilgede	  et	  tilskud	  til	  Zoom	  8	  sejleren	  Nikolaj	  Bjørk	  Christensens	  deltagelse	  i	  

EM	  og	  NM.	  



Et	  arbejdshold	  bestående	  af	  sejlere	  og	  forældre	  har	  malet	  nogle	  joller,	  så	  de	  er	  klar	  til	  
sæsonen.	  Ved	  messen	  i	  Skælskør	  hallen	  3/3	  var	  juniorafd.	  til	  stede.	  Der	  var	  mange	  gode	  
kontakter	  og	  man	  regner	  med	  4	  mulige	  nye	  medlemmer	  til	  ”Søstjerneprojektet”.	  
Primo	  april	  istandsættes	  rampen/platformen	  ved	  flyde	  broen.	  Denne	  søsættes	  med	  kran	  
d.13.	  april,	  hvor	  der	  samme	  dag	  er	  standerophaling.	  
Sponsorstøtten	  til	  	  juniorrum/multirum	  er	  inde	  i	  en	  positiv	  udvikling	  
Juniorafd.	  arbejder	  på	  at	  lave	  et	  sponsorarrangement	  for	  Sparekassen	  Sjælland	  7.	  sept	  med	  
lidt	  sejlads	  på	  fjorden.	  
Juniorafdelingen	  politikker	  for	  dens	  mange	  aktiviteter	  blev	  gennemgået.	  Bestyrelsen	  
bakker	  helhjertet	  op	  om	  dem.	  

8. De	  forskellige	  opgaver	  omkring	  afviklingen	  af	  generalforsamlingen	  blev	  drøftet	  og	  aftalt.	  
9. Fra	  d.	  23.	  marts	  kan	  der	  bruges	  strøm	  til	  klargøring	  af	  både.	  
10. Konstituerende	  møde	  umiddelbart	  efter	  generalforsamlingen	  19.	  marts.	  
11. 19.	  marts	  efter	  generalforsamlingen	  

	  


