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Bestyrelsesmøde i SAS 24.nov. kl. 18:30. 
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Regnskab.  
4. Klubhus. Nøgler. 
5. Kapsejlads. Vinter træning. 
6. Broudvalg. Vedligehold af luftbobleanlæg. Masteskur. 
7. Juniorudvalg. 
8. Multirum. Juniorhus. Fase-2. 
9. Vision 2020.  
10. Hovmesterkontrakt. 
11. Frihavnsordning. 
12. Eventuelt. 
13. Punkter til næste møde . 
14. Dato for næste møde.  
 

Referat 
 

1. Der er afholdt hjertestarterkursus med 3 deltagere fra SAS. 
Julefrokosten er afholdt med stort deltagerantal, tak til 
aktivitetsudvalget. 

2. Godkendt. 
3. Godkendt. 
4. Varmepumpen i klublokalet er blevet repareret. Ole og Henrik 

undersøger hvordan vi opdaterer klubbens nøglesystem. 
5. Der bliver afholdt nytårskapsejlads for udvalgte jolletyper. 

Vintertræningen forløber planmæssigt, vandet er stadig føjeligt J 
6. Luftbobleanlægget er renoveret, så alle slanger er under 

vandoverfladen. Ole og Arne har lavet aftale med Svend Ditlevsen om 
at færdiggøre estakaderne. Der skal laves topbeskyttelse til pælene i 
estakaderne, muligheder undersøges. Der er også drøftet fremtidig 
sikring af vores broanlæg. Masteskuret drøftes ved senere lejlighed. 

7. Der er vinterteori for juniorer første søndag i december 7.december. 
8. Søren fremlagde udarbejdet materiale i forbindelse med prissætning 

af færdiggørelse af juniorhus. Søren indhenter priser. Der laves et 
projekt for medlemsdeltagelse i arbejdet med færdiggørelse af 
juniorhuset, dette for at holde omkostningerne minimale. 
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9. Claus fremlagde tanker for vision 2020.. Claus udarbejder et oplæg til 
drøftelse i bestyrelsen, inden medlemsinvolvering. Klubbens 
medlemmer skal på et senere tidspunkt indkaldes til visionsmøde om 
fremtiden for SAS. 

10. Bestyrelsen drøftede indholdet af udvalgets forslag til 
hovmesterkontrakt. Henrik tager kontakt til udvalget. 

11. Beslutning om eventuel udmeldelse af frihavnsordningen bringes til 
næstkommende generalforsamling. 

12. Claus fremsender byggeregnskab for fase 1 (juniorhuset) til 
kommunen. 

13. Vision 2020. Multirum. Godkendelse af regnskab 2014. Godkendelse 
af budget 2015. Hovmester.  

14. Næste møde 5.januar 2015 klokken 18.30. Afbud Jesper. 
 


