
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  SAS	  20.	  juni	  2011.	  

Dagsorden.	  
1. Tilse	  estakader.	  
2. Meddelelser	  v.	  formanden	  
3. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
4. Godkendelse	  af	  ref.	  af	  møde	  24.	  maj.	  
5. Konstituering	  af	  næstformand.	  
6. Omrokering	  af	  arbejdsopgaver.	  
7. Regnskab.	  
8. Klubhus.	  
9. Kapsejladsudvalg.	  
10. Broudvalg.	  
11. Juniorudvalg.	  
12. Evt.	  
13. Punkter	  til	  næste	  møde.	  
14. Næste	  møde.	  

	  
	  

1. Bestyrelsen	  dannede	  sig	  et	  overblik	  over	  estakadernes	  stand.	  Det	  bliver	  nødvendigt	  på	  
næste	  møde	  at	  lave	  en	  vedligeholdelsesplan	  for	  estakaderne.	  

2. Formanden	  orienterede	  om	  en	  ny	  mulig	  hovmesterkandidat.	  Det	  meste	  af	  sæsonen	  er	  
næsten	  gået	  og	  en	  kvalificeret	  er	  meget	  svær	  at	  finde	  .	  Derfor	  kører	  vi	  sæsonen	  ud	  uden	  
hovmester.	  
Sejlklubbens	  affaldsplan	  er	  godkendt	  af	  myndighederne.	  

3. Ok.	  
4. Ok.	  
5. Søren	  Kæstel	  er	  ny	  næstformand,	  da	  Thomas	  Frederiksen	  har	  trukket	  sig	  fra	  bestyrelsen.	  
6. Bestyrelsen	  har	  ansat	  Mette	  Pedersen	  til	  rengøring	  af	  toiletter/baderum	  og	  

klubhuslokalet.	  Der	  rengøres	  3	  gange	  ugentligt.	  Juniorrum	  og	  køkkenet	  rengøres	  af	  
brugerne.	  

7. Arne	  gennemgik	  regnskabet.	  Udbedring	  af	  estakaderne	  har	  kostet	  30.000	  kr.	  mere	  end	  
budgetteret.	  Der	  foreligger	  endnu	  ikke	  endelig	  opgørelse	  for	  klubhusrenovering.	  Ellers	  
ingen	  nævneværdige	  bevægelser.	  

8. Da	  vi	  ingen	  hovmester	  har,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  omfordele	  ansvaret	  omkring	  klubhusets	  
drift	  og	  rengøring	  af	  faciliteter.	  Som	  konsekvens	  heraf	  opfordres	  hvert	  bestyrelsesmedlem	  
til	  på	  næste	  møde	  at	  have	  en	  funktionsbeskrivelse	  klar	  for	  sit	  ansvarsområde.	  Søren	  



Kæstel	  undersøger	  hos	  Dalmose	  El,	  hvad	  en	  automatisk	  dørlukning/åbning	  til	  klubhuset	  
kan	  koste.	  
Claus	  udarbejder	  et	  forslag	  til	  udlejning	  af	  klubhuset.	  	  

9. Harboe	  Cuppen	  arbejdes	  der	  løbende	  med	  .	  Nye	  sponsorer	  er	  skaffet.	  Madholdet	  har	  
holdt	  forberedende	  møde.	  Budgetforslag	  er	  på	  trapperne.	  

10. Slanger	  til	  bobleanlæg	  skal	  tilses	  og	  vedligeholdes	  til	  efteråret.	  
11. Juniorbroer	  er	  i	  dårlig	  stand	  og	  skal	  udskiftes.	  Claus	  udarbejder	  et	  prisoverslag	  til	  næste	  

møde.	  
Der	  er	  fortsat	  vældig	  god	  sponsorstøtte	  fra	  ”Lions	  club	  ”	  i	  Skælskør	  ,	  hvor	  klubbens	  
juniorer	  til	  gengæld	  deltager	  i	  ”dåseræs”.	  Sponsoraftale	  er	  indgået.	  En	  fond	  har	  også	  
bevilget	  et	  beløb	  kr.	  10.000	  til	  køb	  af	  jolle.	  
27	  aktive	  juniorsejlere	  træner	  nu	  på	  fjorden.	  Efter	  træning	  er	  der	  fælles	  spisning	  for	  børn	  ,	  
forældre	  og	  trænere.	  Kommende	  weekend	  deltager	  10	  juniorer	  i	  stævne	  i	  Næstved	  S.K.	  I	  
juli	  måned	  er	  der	  sommerferie.	  

12. Claus	  har	  bestilt	  D.S.	  jakker	  i	  blå	  farver.	  
13. Havne-‐	  og	  pladsreglementet.(ventelister).	  Funktionsbeskrivelser	  for	  arbejdsområder	  i	  

bestyrelsesregi.	  Plan	  vedrørende	  vedligehold	  af	  estakader.(pris	  på	  pæle	  .v.	  Flemming)	  
14. NÆSTE	  MØDE:	  18.	  august	  kl.	  18:30	  

	  
	  


