Skælskør Amatør-Sejlklub
Referat af
Bestyrelsesmøde 24. april 2012.
Kl. 18:30 i klubhuset.
Deltagere: Søren , Arne , Flemming , Claus , Jan B. , Jesper , Henrik , Torben ,
Lars ,(afbud).

Dagsorden.

1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Regnskab.
4. Klubhus. a. Køleskab m. lås.
5. Kapsejladsudvalg. a. Sponsoraftaler.
6. Broudvalg. a. Div. Opslag v. mastekran/skur, og ændrede gæstepriser.
7. Juniorudvalg. a. Juniorprojektet.
8. Evaluering af ordinær generalforsamling.
9. Eventuelt.
10.
Punkter til næste møde.
11.
Næste møde.
1. Formanden takkede aktivitetsudvalget for arbejdet i forb. med
standerhejsning. Samme aktivitetsudvalg arrangerer pinsetur 26.maj.
2. OK
3. Der blev talt om pris for forlængelse af estakaderne, enighed om at
lade være, da pladsen for enden af bro 3 er blevet vendt, så generne
vurderes til ikke at være til stede længere.
4. Der indkaldes medlemmer(ca 20) til forårsarbejdsdag. Fliser ved
klubhus skal rettes op, der undersøges hvordan og af hvem.
Mailadresser på alle sejklubmedlemmer skal tilføres medlemsregistret,
Claus har mange, resten skaffes ved opslag på hjemmeside/eller pr.
Brev. Autocampere på parkeringsplads blev drøftet, Claus tager
kontakt til Slagelse kommune for opsættelse af skilt, der henviser til
kommunal plads ved Solsikken. Brug af køleskab i klubhus blev
drøftet.
5. Onsdagskapsejlads. Tovholder Peter Nielsen. Storebæltsmesterskab
for Folkebåde flyttes 18/19 aug. Sponsorat vedr. Harboe, det er
bestyrelsens holdning at sponsoratet er flere penge værd, end det
nuværende niveau. Claus tager kontakt til bryggeriet for at afstemme
forventninger, og søge at udvikle sponsoratet. Arne Hansen foreslår
navnet Skælskør-cup hvis nuværende størrelse af sponsorat
bibeholdes.
6. Mastekran skal færdiggøres, og der ophænges brugsvejledning. Årets
reparationer af estakader, og udskiftning af pæle i havnen er
færdiggjort. Skilt angående gæstesejlere er opstillet.
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7. Claus redegjorde for status i juniorafdelingen. Alle deltagende
forældre i forbindelse med bygning af flydebroer takkes. Det har
været en meget givende proces, også for forældrene imellem. Der
mangles stadig midler til bygning af nye juniorfasciliteter. Lars har
samlet en del af det resterende beløb, og arbejder stadig ihærdigt
med at indsamle de sidste manglende penge. Der er mange
aktiviteter for juniorerne i dette forår : åbent hus/svømmehal/minisponsor-stævne etc.
8. Der var enighed om at ved kommende vedtægtsændringer skal der
ydes en ihærdig indsats for at ”tromme” medlemmerne sammen til
den ordinære generalforsamling.
9. Der blev igen drøftet elforbrug/elmålere. Skilt med sejklubbens navn
skal monteres på klubhus.
10. Udlejning af klubhus i sommersæson. Jollesejlads for voksne.
11. 21.maj kl. 18.30
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