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Bestyrelsesmøde i SAS 27. okt. kl. 18:30. 
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Regnskab.  
 

4. Klubhus.  
 

5. Kapsejlads. Harboe Cup. 
 

6. Broudvalg. Vedligehold af luftbobleanlæg. Masteskur. 
 

7. Juniorudvalg. 
 

8. Multirum. Juniorhus. Fase-2. 
 

9. 100-års jubilæet.  
 

10. Hovmesterudvalg. 
 

11. Vision-2020 
 

12. Eventuelt. 
 

13. Punkter til næste møde . 
 

14. Dato for næste møde. 24. nov. 
 

 
Afbud fra Søren og Ole 

REFERAT 
 

1. Ingen meddelelser 
2. Godkendt 
3. Udsat til næste møde pga it-udfordringer 
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4. Klubhuset er blevet hovedrengjort efter sæsonen. Husk at 
låse omklædnings-/juniorhus efter brug. Vi drøftede 
mulighed for at anskaffe elektriske håndtørrere på 
toiletterne. 

5. Harboe Cup forløb godt, og det forventes at budgettet 
holder. Vi har modtaget mange positive tilkendegivelser fra 
sejlerne. Der var i år ikke mange protester til behandling. Vi 
var i år begunstiget af fantastisk sejlervejr. 
2015 bliver DM for juniorer og ungdom afholdt i forbindelse 
med Harboe Cup. Der arbejdes med at få involveret hele 
Skælskør til næste års stævne. 

6. Luftbobleanlægget renoveres inden vinter.  
Møde med Svend Ditlevsen aftales indenfor nær fremtid. 
Der er monteret en byggetavle til brug for bådene på land. 

7. Der er lavet en plan for vinteren for vores juniorer. Første 
samling er på søndag 2.nov. 

8. Udsat til næste møde. 
9. Udvalgets arbejde skrider planmæssigt frem, der er styr på 

de overordnede linjer. Der er lavet et budget til jubilæet. 
Kuvertprisen bliver 250,- pr. person. Det skal forsøges at 
lave et arrangement for børn og juniorer, så de bliver en del 
af jubilæet. 

10. Punktet drøftet kort og medtages på næste møde. 
11. Bestyrelsen vil over vinteren drøfte klubbens vision, med 

mål om at fremlægge en opdateret vision på 
generalforsamlingen. 

12. Medlemskabet af frihavnsordningen blev drøftet. 
Bestyrelsen påtænker at fremlægge punkt på 
generalforsamlingen om udmelding af ordningen. 

13. Vision 2020, Multirum, fase 2, Hovmesterkontrakt, 
Frihavnsordning. 

14. 24. november 2014 (Afbud fra Lars Ellegaard) 
 
 

  


