Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 16.Nov. 2016.
Referat
Deltagere:
Bjarne Venø (formand)
Claus Møller Christensen
Per Kongshøj Madsen (afbud)
Peter Jensen
Lars Ellegaard
Arne Hansen (kasserer)
Ole Mouridsen (næstformand)
Ulrik Sams (afbud)
Anja Kiersgaard (sekretær)
1. Meddelelser v. formanden
- Bobleanlæg til isfriholdelse af pælene er gået i stykker. Den bliver repareret og kommer
retur om ca. en uge.
Ansvarlig: Bjarne
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ansvarlig: Bjarne
3. Regnskab
Regnskab dateret 16.11.2016 blev forelagt og taget til efterretning. Beholdning efterset og
fundet OK (Claus). Budget for 2018 fremlægges på næste møde.
Ansvarlig: Arne
4. Broudvalg
- Broerne er gjort vinterklare med algedræber og at slanger er fjernede. Bobleanlæg – se
ovenfor.
- Aflæsning af el-målere viser et merforbrug i forhold til sidste år på broer og på land. - Vand: et merforbrug på både broer og på land afspejler flere aktiviteter på flere fronter.
- Mastekranen er gået itu og der er korrespondance med Dansk Søassurance om erstatning.
- Vinterliggere: bliver en stadigt større andel af medlemmerne. Tilsyn med bådene,
forsvarlig fortøjning og andre temaer skal drøftes med henblik på et regelsæt.
- Varmtvandsbeholder skal afkalkes og have nye anoder når vintersejladserne slutter.
- Juniorbroen: halvdelen er løftet op af vandet. Resten tages op, hvis der varsles en
voldsom storm (>25 ms).
Ansvarlig: Ole
5. Køb af sportsbåd
Der er indkommet en del tilbud på både og det bedste bud findes i Holland. Med båden
følger 2-3 stel sejl og en trailer, samt presenning. I England findes tillige to gode
eksemplarer med rigeligt udstyr. Transporten af bådene undersøges pt med henblik på den
endelige beslutning. Regler for anvendelse skal udformes inden Generalforsamlingen og der
skal besluttes, hvordan medlemmerne skal betale for brugen af bådene.
Ansvarlig: Claus
6. Regelsæt for brug af kran
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Skælskør Amatør-Sejlklub
Klubben skal selv formulere sine regler. Et hold medlemmer skal have kursus i brugen af
kranen og ingen andre må bruge den. Formelt certifikat er ikke påkrævet. Fremover skal
nye medlemmer introduceres i brugen af klubbens udstyr generelt, fx beddingsvogn,
mastekran og kran.
Ansvarlig: Ole
7. Juniorudvalg
- Vintersejlads og teori fungerer rigtig godt. Der er 18 tilmeldte 18 juniorer til
aftenarrangement næstkommende weekend med film og overnatning.
- SAS inviterer medlemmerne i svømmehal søndag d 27/11 da hallen er lejet til brug for
juniorer.
- Der har været afholdt møde i Sydstævnekredsen om næste års aktiviteter, samarbejde
og erfaringsudveksling.
Ansvarlig: Claus
8. Til- og afgang af medlemmer
Fremover meldes ved hvert bestyrelsesmøde om der fx er nye medlemmer, folk som
forlader klubben, ændrer status ml aktiv/passiv eller ændringer på bådpladser. Punktet
føres fremover til referat generelt med antal, men ikke med navn.
Ansvarlig: Arne
9. Hovmester
Et emne skal drøftes og besluttes til et senere kommende bestyrelsesmøde: Udlejning af
huset til klubhuset for ikke-medlemmer. Skriftligt oplæg til drøftelse:
Ansvarlig: Peter
10. Evt.
- Ideer til anskaffelser eller arrangementer kan indmeldes til Claus med henblik på
finansieringsansøgninger til fonde. Ansvarlig: Claus
- Havnens Dag 2017 (lørdag d. 10. juni) afholdes i SAS. Vi ønsker at det sker i
koordination med øvrige arrangementer i byen/Bykontoret. Ansvarlig: Claus/Lars
- Harboe Cup Evaluering: 31 tilmeldte til på mandag. Ansvarlig: Claus
- Søsætning af både på SAS´ plads er arrangeret til lørdag d. 22.04. Det kombineres med
Standerhejsning. Ansvarlig: Arne/Formanden oa
- Indledende tanker om yderligere p-pladser drøftes tirsdag i uge 47 Ansvarlig: Ole / Anja
11. Punkter til næste møde
Budget.
Ansvarlig: Arne
12. Dato for næste møde
14.12.2016 kl 18
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