Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 2. Marts 2016.
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N.B Husk mødet starter kl. 18.00
Send afbud til Bjarne, hvis du er forhindret i at deltage.
Referat
Afbud fra Søren
1.

Meddelelser v. formanden.
DS afholder generalforsamling 9. april. Bjarne forventer at deltage.
Søfartsstyrelsen mener ikke at den sunkne båd lige udenfor sejlklubben er til fare, idet
den tydeligt kan ses. Slagelse Kommune søger i første omgang at klare sagen i dialog
med ejeren.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3.

Regnskab.
Beholdninger kontrolleret og fundet ok.
Regnskab fremlagt af Arne.
Omlægningsforslag af værdipapirer godkendt.
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4.

Broudvalg.
Elforbrug er lidt lavere end tidligere års målinger (for februar). Vand er meget tæt på
tidligere års forbrug.
Indenfor nogle få år kan der blive behov for nyt brodække på bro 2.
Tryg er ansøgt om 3 redningskranse.
Ole har udarbejdet tegning på altan til multirummet. Der indhentes tilbud til
fremlæggelse på generalforsamlingen.

5.

Forsikring.
Arne har dialog med forsikringsselskabet for en gennemgang af klubbens forsikringer.

6.

Generalforsamling.
Forslaget til dirigent er klar.
Beretning og regnskab er klar og ligger på hjemmesiden.
Annonce med indkaldelse til GF er i Ugenyt og Skælskør Avis i denne uge.
Hovmesteren bliver bedt om at sørge for øl/vand og kaffe/the til GF.

7.

Juniorudvalg
Teori ult feb., svømmehal 13/3, teori + navn på legeflåde 17/3, trænermøde 22/3
trænere: Nikolaj, Casper, Laura og Claus (sejlere) Else, Sofie, Maiken +? (Søstjerner)
Lars og Jesper træder ind hvor der er behov.
Nikolaj og Casper kursus den kommende weekend
RIB bestilt – levering medio april

8.

Hovmester.
Vores nuværende hovmester har opsagt kontrakten til dennes udløb. I den forbindelse
har Peter og Bjarne har talt med en mulig ny hovmesterløsning for klubben. Der er fin
mulighed for løsninger til juniorer og søstjerner, og i et vist omfang også til det
almindelig klubbehov, opfyldning af køleskab m.m. Der kan også blive tale om en
’dinner transportable’ løsning for arrangementer, træningsdage m.m.
Klubhuset er lejet ud 3 gange inden sommerferien. Dette meddeles en evt hovmester.
Der skal afholdes tilbageleveringsforretning med den nuværende hovmester. Lokalet og
udstyr skal afleveres i samme stand som det var ved kontraktens indgåelse.

9.

Evt.
Program for standerhejsning drøftet.
Peter har anskaffet låsesystem til multirummet – låsesystemet kan passe til den
eksisterende brik fra klubhuset.

10. Punkter til næste møde
Afholdes lige efter generalforsamling – som konstituerende møde.
11. Dato for næste møde
Den 30. marts lige efter generalforsamling.
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