
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS 26.Maj 2016. 
Klokken 18.00 

 
Dagsorden. 

 
1. Meddelelser v. formanden. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

 
3. Regnskab. 

 
4. Broudvalg. 

  
5. Lege flåde 

 
6. Overvågning  

 
7. Juniorudvalg. 

 
8. Havnens dag 

 
9. Hovmester. 

 
10. Evt. 

 
11. Punkter til næste møde 

 
12. Dato for næste møde 

 
N.B Husk mødet starter kl. 18.00 
 
 
               Send afbud til Bjarne, hvis du er forhindret i at deltage. 
 
Afbud fra Anja 
 

1. Ingen meddelelser 
 

2. Godkendt 
 

3. Regnskab gennemgået – ingen bemærkninger. Beholdninger kontrolleret og fundet i ok. 
 

4. Hele havnen er mål op og tegnes digitalt på kort. Alle pæle, broer, parkering, brønddæksler m.m. er nu målt op 
med GPS og vi får dermed det bedste overblik over havnen vi kan få. 

 
5. El til legeflåden laves om og sikres mod kortslutninger. Tursejlerforeningen låner legeflåden under deres 

sommertræf i starten af juli. Det er tursejlerforeningens ansvar at afklare og sørge for forsikringsforhold. 
 

6. Det undersøges hvad en overvågningsløsning af vores arealer/anlæg koster. 
 

7. Rotary kommer på besøg tirsdag den 31/5 og ser klubben, spiser og overrækker klubben en check som 
anerkendelse for det gode ungdomsarbejde der sker i klubben. 



Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

 
3 af trænerne tager speedbådskort og kan dermed fremover også anvende de store RIB’s. 
Vores juniorer er også begyndt at tage til stævner udenbys. Freya og Malte har været i Frederikssund og endte 
som nr. 7 og 1 ud af de 14 C optimister der deltog. Der vil fremover også blive tilbudt stævnedeltagelse for 
flere sejlere. Næste gang i Kalundborg den 11/6 
Vi har en god dialog med Korsør, og de vil gerne låne udstyr – i form af kajakker. Det er ok i det omfang vi 
ikke selv bruger det. 
Der laves flere nøgler, så forældre kan få nøgle til juniorgrej. 
Der er kommet flere nye medlemmer igen i år – og antallet overstiger de medlemmer som stopper. Meget 
positiv aktivitet. 
Bestyrelsen opfordrer Søstjernerne til at lave udsmykning til multirummet. 
Der indkøbes presenning til den grønne RIB samt ny sæde. 
 

8. Klubben holder åbent hus. Alt grej på jollepladsen klargøres og der kommer ligeledes medlemmer som 
tilbyder sejlads for interesserede. 
 

9. De undersøgte muligheder og dialoger med interesserede kandidater til hovmesterposten er desværre endt uden 
resultat. Bestyrelsen spørger nu blandt klubbens medlemmer om de kender interesserede til hovmesterposten, 
ligesom der sættes annonce i avisen. Betingelserne for hovmesterposten skal være indenfor lovens rammer, og 
det betyder at hovmesteren vil kunne fremstille og sælge produkter til klubbens medlemmer og dennes gæster. 
Hovmesteren kan ikke råde over lokalerne, men udelukkende betjene medlemmer og gæster. Lokalerne er 
foreningslokaler og ikke erhvervslokaler. 

 
10. Der er indgået ny kontrakt med Harboes Bryggeri om Harboe Cup. Det er en glæde at Harboe vil fortsætte det 

gode samarbejde om det vigtige og meget afholdte stævne. 
 

Der er fortsat dialog med kommunen omkring terrassen på multirummet. De indsendte tegninger og 
beregninger skal verificeres. 
 
Mobilepay løsning etableres til klubben. 

 
11. Legeflåde og havnens dag udgår. 

 
12. Næste møde 16. juni kl. 18.00 

 
 

 


