
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS 9. juli 2013. kl. 18:30 
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Regnskab. 
 

4. Klubhus.   
 

5. Kapsejlads.  a, Harboe Cup. 
 

6. Broudvalg. a, Flagmast. b, Elmålere. 
 

7. Juniorudvalg. 
 

8. Multirum. 
 

9. Evt. 
 

10. Punkter til næste møde. 
 

11. Dato for næste møde. 
 
 
p.s. Send venligst afbud, hvis du er forhindret i at deltage. 
       
 
Afbud fra Peter Nielsen, Jesper Vind Andersen, Per Kongshøj Madsen, 
 
ad 1.  Formanden har talt med parret som har tilbudt sig som hovmester. og de er meget 

forstående for processen fra nu. Hvis medlemmerne ønsker det – kan 1/6 af de 
stemmeberettigede medlemmer anmode om indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsamling, og beslutningen fra årets ordinære generalforsamling kan dermed 
omgøres hvis en normal afstemning afgør det. 

 
 Pålidelighedsløb for Skælskør Baadelaug annonceres på hjemmesiden og i vindfang. 
 
ad 2. Godkendt 
 
ad 3.  Arne orienterede. 
 



Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

ad 4.  Spulehane i vaskerum er sat op. 
 Solfanger er repareret. 
 
ad 5. OK jollestævne – 18 deltagere, 3 sejladser p.g.a rigtig meget vind og med glade 

deltagere. Overskud som forventet.. 
 Harboe Cup planlægges nu – budget kommer til næste møde.  
 Dejligt mange medlemmer har givet tilsagn om hjælp. 
  
ad 6. Flagmast – opslag sat op om renovering. 
 Beddingsvogn – der lægges sten ud under skinner efter sommerferien. 
 Miljøstation – disciplinen omkring sortering er for dårlig. Det forventes at 

medlemmerne rydder ordentligt op og sorterer efter de rette anvisninger. 
 Beslutning om elmålere tages på næste møde igen, da det ikke er alle adspurgte 

instanser der har svaret. 
 
ad 7.  Sommersjov 29/6-1/7 med ok deltagerantal. Færre end sidste år.  
 Næste arrangement er Lodsbrotur. og derefter går sæsonen i gang. 
 Begge Zoom’er med til samlet træning for alle Zoomer i DK i Kolding medio juni – 

stort udbytte. Nikolaj tager i juli til NM i Sverige (også Zoom) 
 
ad 8. Multirum er sendt til kommunen for en egentlig byggetilladelse. Der indhentes 

minimum 3 tilbud fra lokale håndværkere og tidsplan lægges.  
 
ad 9. Jubilæumsudvalg ?? – Er der medlemmer som har interesse i at deltage i dette? 
 Opdatering af medlemsoplysninger – alle opfordres til at indsende 

medlemsoplysninger til kasseren via hjemmesiden. 
 
ad 10. Normal dagsorden 
 
ad 11. Næste møde den 19. august 2013 kl. 18.30 
 
 
  


