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Bestyrelsesmøde i SAS 22. okt. 2012. 
Dagsorden. 

 
1. Meddelelser v. formanden. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

 
3. Regnskab. 

 
4. Klubhus. a, Rengøringshjælp. 

 
5. Kapsejladsudvalg.  Harboe Cup. 

 
6. Bro udvalg.   a, Forsikring af broerne. b, Retningslinjer for korttidsleje af 

bådplads. c, Vedligehold af broer – Svend Ditlevsen. 
 

7. Juniorudvalg.    
 

8. ”Maritimt knudepunkt Storebælt” – Torben Roepstorrf. 
 

9. Eventuelt. 
 

10. Punkter til næste møde. 
 

11. Dato for næste møde. 
 

Fraværende : Søren, Arne og Torben 
 
 

 Referat 
 
 

1. Formanden orienterede om sejlunionens arrangement i Vejle. Generalforsamling bliver 
19.marts på biblioteket. Jens Iversen som dirigent. Møde i sydstævnekredsen 
12.november, Claus og Henrik deltager. 

2. Ok 
3. Arne fraværende. Regnskabet gennemgåes til næste møde. 
4. Flemming taler med Mette om eventuel fortsættelse, alternativt søges lignende løsning 

med privat rengøring. 
5. Harboecup forløb godt, og igen i år er der en god økonomi for klubben i stævnet. Henrik 

arbejder på at øge antal af hjælpere (reserver) til onsdagssejladserne. Henrik forsøger at 
arrangere trim-aftener til foråret. Det overvejes at flytte onsdagssejladserne til tirsdag. 
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6. A. Arne fraværende. B. Jan fremlagde forslag til priser for korttidsleje af eventuelt ledige 
pladser. Der udarbejdes endeligt udkast, og generalforsamlingen foreligges bestyrelsens 
forslag. C. Arne fraværende. Bobleanlægget genetableres til juniorbroanlægget. Reglerne 
for vinterliggere blev gennemgået. M2 priserne på vinterpladser blev drøftet, og vil evt. 
blive taget op igen. I begyndelsen af december bliver vinterliggerne registreret og 
opkrævning udsendt. Lars og Flemming efterser spillet ved bedding. 

7. Flydebroerne er kommet på land. Vinterteori begynder første mandag i november. Claus 
deltager i vintermøde i sydstævnekredsen. Claus redegjorde for tankerne om 
søstjerneholdet. Prosafe afholder udsalgsaften mandag 19.november. 

8. Torben fraværende, punktet tages op på næste møde. 
9. Intet 
10. Maritimt knudepunkt Storebælt. Forsikring af broer. Vedligehold af broer. Ugedag for 

aftenmatch. Fremtidig udformning af aktivitetsudvalget. Kommende 
juniorlokale.Udsendelse af dagsorden, regnskab og forslag i forbindelse med 
generalforsamling. 

11. Næste møde 26.november klokken 18.30 
 

 


