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Dagsorden. 

 
1. Meddelelser v. formanden. 

• DS gennemfører spørgeskemaundersøgelse om ’Havets motionister’  
Henrik har svaret. SAS har modtaget fribilletter til Fredericia 
Boatshow. Billetterne ligger til fri afhentning i klubhuset. 

• Formanden opfordrer alle medlemmer til at stemme på SAS og 
Claus Møller Christensen i forbindelse med DS’s indstilling af 
Claus/SAS til TORM Prisen. 

• SAS deltager på Slagelse Kommunes idrætskonference den 28/2 på 
Gerlev Idrætsskole og tager en eller 2 trænere med. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
• Godkendt 

3. Regnskab. 
• Regnskab for 2014 udleveret – ingen rettelser i forhold til sidste 

møde. 
• Regnskab for 2015 gennemgået- kun ganske få transaktioner. 
• Beholdninger blev kontrolleret af bestyrelsen. 

4. Klubhus. Nøgler.  
• Nøglebrikker til klubhuset er anskaffet og vi kan selv kode nye 

brikker fremover. Medlemmer kan dermed igen få nøglebrikker ved 
henvendelse til Henrik Wagner. 

5. Orientering om legeplads. 
• Lars orienterede om status for legepladsen. Budget for etablering er 

udarbejdet og materiale til godkendelse af anlæg er sendt til  
kommune. Der igangsættes ikke byggeri før finansiering, tilladelser 
og afklaringer af diverse regelsæt er på plads. 

6. Multihus, opsamling. 
• Intet – arbejdet med fremlæggelse af færdiggørelse fortsættes som 

tidligere aftalt. 
7. G.F. Forslag :a, Frihavn. b, Multirum. 

                Beretninger: a. broudvalg, b. kapsejlads. c. aktivitetsudvalg  
                                   d. juniorudvalg. 

• Al materiale sendes til medlemmerne via nyhedsbrev, ligesom der 
printes et antal eksemplarer som lægges i klubhuset. 

8. Hovmester annonce. 
• Annoncen har været i avisen og på hjemmesiden. Første ansøgning 

modtaget. Ansøgninger behandles efter udløb af ansøgningsfristen. 
9. Vision 2020. 
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• Bestyrelsen planlægger dialogmøde som indledning til udarbejdelse 
af vision 2020. Dialogmøde i marts måned. Medlemmer indbydes via 
hjemmeside og mail. Herefter den egentlige vision udarbejdes over 
efteråret i 2015. 

10. Jubilæumsbogen. ( se bilag) 
• Tilbud på 500 stk jubilæumsbøger i farvetryk accepteres. 

11. Dykkere. 
• Der tages kontakt til initiativtagerne til dykkerklubben for at høre 

om eventelle gensidige interesser. 
12. Eventuelt 

• I marts graves jord af og lægges fliser i det gamle sejlrum. 
• Ole checker stole i klubhuset. 

13. Punkter til næste møde. 
• Jubilæum 
• Koordinering af generalforsamlingens forløb 
• Åbent hus, standerhejsning og sejlads samme dag. 

14. Dato for næste møde. 
• 9 marts kl. 18.00 

 
 
 


