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Bestyrelsesmøde i SAS  

10. august 2017. 
 

Referat 

 

Mødedeltagere 

Bjarne Venø    Formand 

Arne Hansen   Kasserer 

Ulrik Sams    Bygninger 

Claus Møller Christensen  Juniorudvalg 

Per Kongshøj Madsen  Hovmester 

Anja Kiersgaard   Sekretær/ref. 

Peter Jensen   afbud, Broudvalg 

Morten Lindquist    

Lars Ellegaard  Afbud 

 

 Meddelelser v. formanden. 

Slagelse Kommune har tilladt 1 etape, grejplads, bag Juniorafdelingens røde skure. SAS er fortsat i 

dialog med Slagelse Kommune om etape 2 og 3, men også om gennemførelsen af etape 1. 

 

 Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

 Regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. Beholdninger blev kontrolleret og fundet ok. 

Ansvar: Arne 

 

 Broudvalg. 

Toiletter i klubhuset monteres med dørpumper eller fjedre. Dørskilte udskiftes til Toilet istf Dame- 

hhv Herreskilte.  

Det blev drøftet om der på visse af toiletterne skal opsættes elektriske håndtørrere. Økonomien i 

dette og hvilke der vil fungere undersøges nærmere. 

Ansvar: Ulrik 
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Dobbelte pæle på broer vil blive fjernet til næste år. Arbejdet kræver dykker og er aftalt med 

Svend Ditlevsen, men kan ikke blive iværksat umiddelbart. 

 

SAS anskaffer beslag, som monteres på pæle til hindring af at fortøjninger falder i vandet. Beslag 

skal monteres så de ikke er til yderligere fare for at fange tovværk på bådene end de nuværende 

pæle. 

Ansvar: Peter 

 

Opsagte bådpladser sælges så snart de er opsagt så nye medlemmer kan komme ind med det 

samme og ikke vente til foråret. Dette iværksættes så afregninger med de pt udmeldte 

medlemmer kan ordnes med det samme. 

Ansvar: Arne 

 

Det er blevet nødvendigt at bestille endnu en affaldscontainer til brug for sommerperioden. 

Denne afbestilles efter Harboe Cup. 

Ansvar: Bjarne 

 

Priserne på Frihavnsordningen er meget varierende landet over. Bestyrelsen skriver til 

administrator for ordningen for at spørge til ræsonnementet for priserne og fælles retningslinier, 

samt en ensretning af priserne.  

Ansvar: Bjarne 

 

Redningsstiger på broerne: skal de have ledelys på? Claus melder sig til at teste om det vil være 

muligt at se en stander monteret ved stigen, hvis man ligger i vandet. FLID/Sikker Havn har 

vejledninger, hvilken fremfindes. Dette er første skridt. 

Ansvar: Claus/Ulrik 

 

 Evaluering DFÆL sommerstævne  

Der er mange glade miner blandt både DFÆL-sejlere og lokale med hensyn til stævnets forløb.  

 

 Havneuddybning 

Ulrik har haft kontakt til Morten fra Skælskør Havn for at høre om de har planer eller tanker om 

uddybning som vi evt kunne være med i. Der er ikke aktuelle planer, men Morten mener at der 

ganske snart skal drøftes en kommende uddybning af indsejling/havn. Indtil dette afventer vi 

uddybning af SAS’s havn. 

Ansvar: Peter 

 

 Juniorudvalg 
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40+ tilmeldte til arrangement i førstkommende weekend. Vejret vil være afgørende for afviklingen 

af arrangementet - om det ske på Lodsbroen eller fra SAS.  

 

Der vil være en træner mindre fra skolestart idet Nikolaj er optaget på studie i KBH og får svært 

ved at komme tids nok frem. 

Sidste Liga-stævne i J70 er 9-10. september for SAS. Info: Ligastævner afholdes mellem 36 

sejlklubber i DK (18 i 1. division og 18 i 2. division) og er kvalificerende svarende til et 

Danmarksmesterskab for sejlklubber. (Og efterfølgende deltagelse i Champions League, som f.eks.  

i fodbold). SAS er i 2. division. 

 

Øvrige stævner afrapporteres fortløbende i august. 

 

Den ældste af gummibådene har måttet få skiftet motoren. En ny motor er på vej og den 

eksisterende motor overvejes solgt som enten reservedele eller som ny-reparation. Ny motor 

afskrives over 5 år. 

 

Den lille gummibåd skal have skiftet styretøj, hvilket betragtes som almindelige 

driftsomkostninger. 

Ansvar: Claus 

 

 Harboe Cup 

- Tilmeldingssystem Manage2 Sail er valgt for i år og er anbefalet af Dansk Sejlunion. Systemet 

vil ikke i sig selv figurere som en udgift for SAS – kun tilmelding til betalingsmodulet hos NETS.  

- Indbydelsen er kommenteret af baneleder og vil udkomme kort efter først kommende 

weekend.  

- Tilsagn fra hjælpere ”trykprøves” snarest for at få deres konkrete deltagelse i stævnet på 

plads. 

- Afløser for sponsorat hos MENY er under afsøgning. 

- Fysiske faciliteter (skurvogne, toiletter osv) tjekkes hos lokal leverandør. Smartos Group 

- Slæbestedet i Skælskør Havn skal bruges til søsætning af følgebåde. Samtidig hyres kran fra 

havnekaj til optagning. 

Ansvar: Claus 

 

 Hovmester  

Det er et ønske at lukke for frokoster i hverdagene og kun holde frokoster i weekends. Aftener er 

uændrede. Godkendt. 

Ansvar: Per 
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 Evt 

Udestående fra 04/2017 – ”Spaghettiklubben”: Arrangement for Sejlerskoleelever er under 

overvejelse som intro til SAS og kølbådssejlads. Arrangøren bedes om at beskrive arrangementet 

og SAS´ andel i det, idet det tænkes at foregå i regi af SAS. Dette beskrives nærmere og formuleres 

som en klubaktivitet i givet fald. 

Ansvar: Anja 

 

Årshjul er bragt på bane i referat 04/2017 og genoptages 11/2017, hvor punktet genoptages i 

dagsorden.  

Ansvar: Anja (dagsorden: Bjarne) 

 

Skilt med anvisning til diverse affaldsbøtter tegnes og opsættes.  

Ansvar: Anja 

 

Mobile pay for havnepenge fungerer fint og en liste er trukket til kassereren. 

Ansvar: Claus 

 

 Punkter til næste møde 

Samme undt. DFÆL. Ny dagsorden udsendes. 

Ansvar: Bjarne 

 

 Dato for næste møde 

Torsdag d. 07.september 

 

 


