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Bestyrelsesmøde i SAS 26. Nov. 2012. 
 

Dagsorden. 
 

1.Meddelelser v. formanden. 
 

2.Godkendelse af dagsorden. 
 

3.Regnskab. 
 

4.Klubhus. a, Udlejningskalender. 
 

5.Kapsejladsudvalg.  a, OK jollestævne. b, Aftenmatcher (tirsdag). 
 

6.Bro udvalg.   a, Forsikring af broerne. b, Revideret forslag for korttidsleje 
af bådplads. c, Vedligehold af broer – Svend Ditlevsen. 
 

7.Juniorudvalg.  a, Juniorlokale.  
 

8.Aktivitetsudvalg.   Fremtidig udformning. 
 

9.”Maritimt knudepunkt Storebælt” – Torben Roepstorrf. 
 

10.Generalforsamling 2013. Vigtige tidsfrister. Bestyrelsens beretning. 
Regnskab. Nye forslag. 
 

11.Eventuelt. 
 

12.Punkter til næste møde. 
 

13.Dato for næste møde. 
 

1. Arne og Henrik har deltaget i sejlunionens konference.  
2. Godkendt 
3. Arne gennemgik klubbens regnskab og regnskab for juniorhuset. 
4. Udlejning og arrangementer i klubhuset. Ansøgning til klubhusudvalg, der fører aftaler i 

kalender på hjemmesiden. 
5. Kapsejladsudvalg 

A. Henrik samler personale til ok-jollestævne 16.juni. Detaljer om forberedelse 
koordineres med Mads. 

B. Aftenmatch bliver tirsdag. Mads Brockhuus og Bjarne Venø forbereder 
trimaftener for begyndere. Mulighed for "Kapsejlads" for både uden målerbrev 
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undersøges. Henrik forsøger at forøge antallet af dommere og hjælpere, så der 
er mulighed for pauser for hjælperne. 

6. Broudvalg 
A. Arne afventer tilbud fra forsikringsselskab. 
B. Forslaget fremsættes på generalforsamling. Gældende fra 2014. 
C. I samarbejde med Sv. Ditlevsen er forårets arbejde på estakadevæg og 

pælearbejde på broanlæg i øvrigt planlagt, herunder reservering af div. pæle. 
Grundlaget er pæleundersøgelsen fra 2010, budget for 2012 og anlæggets 
tilstand i øvrigt. Bestyrelsen drøftede mulighed og begrænsninger ved anlæg af 
flydebroer/bølgebrydere 

7. Claus informerede om aktiviteter i juniorafdelingen. Byggeriet af juniorlokalet forventes 
igangsat forår 2013. 

8. Udvalget fortsætter, og modtager gerne ideer fra klubbens medlemmer. 
9. Torben informerede om det røde pakhus, hvor klubben er godkendt som "fast" bruger. 

Ellers intet nyt om maritimt knudepunkt. 
10. 26.feb er sidste dag for indkaldelse til generalforsamling. 5.marts er sidste frist 

for udsendelse af dagsorden. Arne forbereder afslutning af årets regnskab. 
11. Claus informerede om møde i Sydstævnekredsen. Mulighed for tur til Vejrø i regi 

af Sydstævnekredsen. Lars fortalte om muligt arrangement for gæstende sejlere. Claus 
berettede om søstjerneholdet. Jan fremlagde dokument til hjemmesiden angående 
indmeldelse i sejlklubben. Bestyrelsen føler grund til at præcisere, at vintertakster, 
vedtaget i 2012,  først gælder fra vinteren 2013 - 14. I øvrigt finder bestyrelsen 
forslaget uklart, idet der i det vedtagne forslag ikke er præciseret, hvilket antal m2 der 
skal opkræves for. Forslaget hviler nemlig på sommertaksternes grundlag, men her er 
store spring i m2 antallet. F.eks. 10 -15 m2 eller 40 m2 og opefter. 

12. Forsikring. Dialog om fremtidsperspektiv for sejlklubben og klubbens anlæg. 
13. Næste møde onsdag 2. Januar 2013 


