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Meddelelser v. formanden.

Udenomsarealer, møde med Slagelse Kommune: kommunen vil vende tilbage med tegninger af området, så SAS kan
indtegne præcist hvor og hvilke ændringer, der påtænkes. Kommunen rykkes for at få fremsendt materialet.
Ansvar: Bjarne
Dansk Idrætsforbund: idrætsfest i Herning, 2 billetter kan vindes og der ansøges derom.
Ansvar: Bjarne



Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.



Regnskab.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Ansvar: Arne



Broudvalg.

Bådejere med plads, som ikke er benyttet i 2 år, er udsendt. Et par af bådejerne har svaret – andre ikke. Frist for svar
er 01.12.2017.
Wifi på broerne: Tilbud indkommet på fibernet. Anlæggelsen og tilslutning af netværk er prissat, hvor SAS selv skal
medvirke til trækning af bla kabler. Punktet er endnu ikke færdigbearbejdet og henlægges til yderligere
undersøgelse/tilbudsgivning hen over vinteren.
Ansvar: Peter
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Pæle: ”kroge” til ophængning af fortøjninger undersøges.
Ansvar: Peter
Den gamle kran fjernes.
Ansvar: Peter
Bedre markering på stiger undersøges. Stigerne vises på oversigtskort (Anja)
Ansvar: Peter og Lars
Frihavnsordning: Arne har undersøgt, hvad ordningen indebærer og kan konstatere at miljøafgifter kan være et
usikkerhedspunkt, hvor havnene har forskellige fordringer. Der er flere havne, som har reageret til arrangøren, som i
2017 vil undersøge, om ordningen bør justeres. SAS afventer afgørelsen fra arrangøren primo 2018.
Ansvar: Arne
Bådplads om vinteren: der udarbejdes en venteliste, som offentliggøres på hjemmesiden med en procedure for
optagelse på listen.
Ansvar: Arne
Afrigning for vinteren: bestyrelsen beder medlemmerne om at huske skilte på masterne.
Ansvar: Bjarne
Både, som ikke vedligeholdes/renholdes: det understreges overfor et antal bådejere, at bådene skal holdes i rengjort
og vel vedligeholdt stand. Punktet indføres i Havnereglementet med en sanktion.
Ansvar: Peter / Arne



Juniorudvalg

Sæsonen er afsluttet. Klubmesterskab for Juniorer blev udsat pga for meget vind. Afholdes lørdag d. 14.10.2017.
Vintertræning og teori er under planlægning ligesom placering af bådene for vinteren.
Ansvar: Claus



Harboe Cup

Stævnet var større end hidtil. 6 SAS´ere deltog, hvoraf 2 stk. var helt nye sejlere. B-Optimist Malte blev kredsmester.
Alle havde en god oplevelse af weekenden. Generelt er tilbagemeldinger fra forældre, sponsorer og sejlere meget
positive. Evalueringer i Dansk Sejlunion er tillige meget glade for stævnet. Søsætning af gummibåde blev afhjulpet
med Morten Havnefogeds kran og dette var en suveræn succes. Nogle mindre udgiftsposter udestår, men stævnet
forventes at give overskud. Tirsdag d 31.10 afholdes evaluering for alle hjælpere i Harboes nye lokaler.
Ansvar: Claus



Hovmester

Der er lukket for vinteren udover nogle få planlagte arrangementer. Det undersøges om der til næste sæson kan
sælges is fra SAS.
Ansvar: Per

 Evt
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Status: Dansk Sejlunion har inviteret til klubkonference d. 17.-18.november, hvor klubber og interessenter mødes.
Bestyrelsen og et antal medlemmer deltager og dækker de enkelte temaer.
Ansvar: Claus
Skilt/oversigt med anvisning til diverse affaldsbøtter, toiletter, stige oa tegnes og opsættes. Ulrik har fremsendt fil som
grundlag.
Ansvar: Anja
Aktivitetsoverblik: Claus sender et udkast til bestyrelsens udtalelse, så med fremover kan komme på hjemmesiden.
Ansvar: Claus
Klubmesterskab for SB20´ere søndag d. 15.10: der sættes tre hold. Fremmøde kl 8.30.
Ansvar: Claus
Lejeaftale er kommenteret og lægges på hjemmesiden.
Ansvar: Per

 Punkter til næste møde
Ny dagsorden fremsendes inden næste møde, incl. referat fra Klubkonference (under Evt.)
Ændring af Havnereglement.
Ansvar: Bjarne



Dato for næste møde

22.11.2017 kl. 18
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