
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  SAS	  4.feb.	  2013.	  

Dagsorden.	  

1. Meddelelser	  v.	  formanden.	  
2. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
3. Regnskab.	  Budget	  2014.	  Forslag	  til	  kontingent	  og	  satser	  2014.	  
4. Klubhus.	  
5. Kapsejladsudvalg.	  
6. Bro	  udvalg.	  	  a,	  	  forsikring	  af	  broerne.	  
7. Juniorudvalg.	  	  Juniorrum.	  
8. Generalforsamling	  2013.	  Bestyrelsens	  beretning.	  Indkomne	  forslag.	  
9. Eventuelt.	  
10. Punkter	  til	  næste	  møde.	  
11. Dato	  for	  næste	  møde.	  

	  
1. Ingen	  specielle	  meddelelser.	  
2. Dagsorden	  godkendt.	  
3. 2012	  regnskabet	  forelagt	  af	  kasserer,	  godkendt	  af	  bestyrelsen.	  

Budget	  for	  2014	  godkendt	  til	  forelæggelse	  på	  generalforsamlingen.	  
Bestyrelsens	  forslag	  til	  takster	  2014	  blev	  godkendt	  med	  en	  ændring	  af	  kontingent	  for	  
juniorer	  fra	  320	  kr.	  til	  400	  kr.	  
Regnskab	  2012,	  budget	  2014	  samt	  takster	  2014	  udsendes	  pr.	  post	  til	  samtlige	  
medlemmer.	  

4. Ingen	  kommentarer.	  
5. Afholdelse	  af	  Laser	  DM	  afvist.	  Aftenmatcher	  drøftes	  fortsat	  –	  endelig	  ugedag	  er	  ikke	  

fastlagt.	  
6. Det	  vedtages	  ikke	  at	  brandforsikre	  broerne,	  da	  der	  ikke	  p.t.	  kan	  ses	  en	  fordel	  ved	  at	  

gøre	  det.	  
7. Forslag	  om	  juniorrum/multirum	  sendes	  til	  kommunen	  for	  udtalelse.	  

Juniorerne	  har	  igen	  været	  på	  messe	  for	  at	  skaffe	  nye	  medlemmer	  til	  klubben	  (store	  
som	  små)	  et	  par	  mulige	  kandidater.	  Skal	  igen	  på	  messe	  i	  Skælskør	  med	  samme	  mål.	  
Stor	  interesse	  for	  det	  nye	  tiltag	  ”Søstjerner”,	  som	  er	  et	  hold	  for	  5-‐8	  	  årige	  som	  gerne	  vil	  
lære	  ”livet	  ved	  vandet”	  på	  en	  god	  måde.	  Masser	  af	  sponsorer	  og	  presseinteresse,	  så	  
der	  købes	  det	  nødvendige	  udstyr	  for	  de	  indsamlede	  midler.	  

8. Alt	  materiale	  sendes	  ud	  senest	  26.	  feb.	  Dagsorden	  m.v.	  lægges	  på	  hjemmeside	  uge	  9.	  
9. Standerophaling	  lørdag	  d.	  13.	  april.	  Sydstævnekredsen	  afholder	  generalforsamling	  i	  

klubhuset	  11.	  marts	  kl.	  19.	  
10. Generalforsamlingen.	  –	  Juniorrum	  m.v.	  
11. Næste	  møde	  onsdag	  6.	  marts	  kl.	  18:30	  i	  klubhuset.	  


