Referat af bestyrelsesmøde i S.A.S. 1. juni 2010.
Dagsorden.
1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af referat af best. møde 20/4 2010.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Regnskab.
5. Kapsejladsudvalg.
6. Klubhus.
7. Broudvalg.
8. Juniorudvalg.
9. Vision 2015.
10. Evt.
Mødedeltagere: Arne-Jan-Claus-Flemming-Thomas-Søren-Henrik.
1. Aftale med Korsør/Næstved sejlklubber om, at sejlere fra SAS ligger 2 nætter
gratis i deres havne. Aftalen forhandles hvert år.
Slagelse kommune har givet SAS kr.8.000. for flotte resultater ved WM. og DM.
for Drager.
Luffe DM : Intet svar på rykker. Søren forsøger endnu engang. Derefter må
sagen overgives til en sagfører.
2. Ok.
3. Ok4. Ingen likviditetsmæssige problemer.
5. Budget for Guldpokalstævnet er snart færdigt. Hjemmesiden snart klar med
indbydelser. Gratis bådpladser i kommunal havn aftales med Slg. Kommune.
Jens Kolding er stævneleder. Betaling for stævne og forplejning skal ske inden
betalingsfristens udløb. Betaling efter fristens udløb tillægges 50%. Arne og
hjælper checker at indbetalinger for stævne og forplejning er ok.

Planlægningen af Harboe Cuppen er i gang. Lone arbejder med landbaserede
aktiviteter. Deltagergebyret bliver sat op i forhold til tidligere og skulle indbringe
ca. kr. 14.000. Nye sponsorer søges. Nykredit-Dong-RGS 90 og Elgiganten er i
kikkerten. Jannerup trykker gratis sejladsbestemmelser. Torm traileren er
reserveret. Skurvogne lånes gratis og lån af gummibåde er på plads.

6. Baderum og toiletter i juniorhuset. Jan Baisner har stillet forslag ang. dette i
Bundstokken. Bestyrelsen gennemgik dette forslag og bestyrelsens tidligere
forslag. Vi kunne ikke gå ind for forslagene. Derfor arbejder Flemming Larsen nu
på et nyt forslag. Baderummene ændres således , at der bliver 2 familierum
med 1 toilet og 1 bruser i hvert af rummene. Desuden etableres der i alt 4
brusekabiner og 4 håndvaske. Thomas indhenter nye tilbud på toiletter ved
klubhusets indgangsparti.

Lørdag d. 29. maj var der et større arrangement på SAS område ved masteskur
og grill. Ca. 50 mennesker var inviteret til en bådedåb, hvor der blev serveret
pølser og øl. Hovmesteren var hverken orienteret eller inddraget i festlighederne. Bestyrelsen mener, at det er betænkeligt, at et så stort privat arrangement
køres uden om hovmesteren. Vi skal huske at støtte vores hovmester, ellers er
der fare for, at vi ikke kan opretholde hovmesteraftaler

Opslagstavle ved masteskur kan bruges af alle medlemmer.Vindfang i klubhus
er forbeholdt bestyrelse og hovmester.

7. Broerne er sprøjtet med algedræbende middel. Gammel undersøgelse af
broernes tilstand må graves frem fra arkiverne.

Stort hul i molen ved promenaden repareres snart (2.juni) af Slg. Kommune.

Arne undersøger om imprægnerede telefonpæle kan bruges til reparation/
vedligeholdelse af estakaderne. De bruges i den kommunale havn. Måske skal
kystinspektoratet spørges.
8.
Åbent hus i slutningen af maj kunne ikke lokke nye sejlere til. 11 piger og 2
drenge er fortsat meget aktive. Der er tilgang af trænere. Jeppe og Søren
tidligere 505 sejler har tilbudt deres hjælp. Begge har fået et speedbådskørekort.
9.
På et lokalt møde i MKS om Skælskørs havne gennemgik en repræsentant fra
kommunen planer for primært byens havn. Skitser om dette vil foreligge
omkring sommerferiens begyndelse. Til efteråret skal den endelige plan være
færdig. Flemming gjorde opmærksom på vores planer. Her tænkes på ekstra
bådpladser, estakader, klubhus og ikke mindst juniorfaciliteter. Vores ideer
skulle komme med i planlægningen. Som et kuriosum ville man se på, om det
var muligt at etablere en sti langs med vandet fra SAS til byen.
10.
Masteskur kan ikke benyttes efter 1. juni. Jan sørger for oprydning og klargøring
af masteskur.
Klubstandere udleveres på bestemte datoer næste sæson.
Pladsreglement skal revideres.
Havnereglement: En tilføjelse om mærkning af master m. navn og adresse.
Hjemmesiden skal have et debatforum.

Arne foreslår, at vi får 3 ventelister. 1 venteliste for folk uden bådplads.2 intern
venteliste for folk, der søger plads til større båd. 3 ønskeliste for folk der blot
søger anden plads.

Emner til kapsejladsformand: Forskellige er spurgt med negativt udfald.

Næste møde: 28/6 kl. 18
Emne: Budget for Storebæltsmesterskab. Guldpokalen og Harboe Cup.

