Referat af bestyrelsesmøde i SAS 28.juni 2010.
Dagsorden.
1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af ref. fra best. møde 1. juni
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Regnskab.
5. Kapsejladsudvalg. Godkendelse af budgetter.
6. Klubhus.
7. Broudvalg.
8. Juniorudvalg.
9. Vision 2015.
10. Eventuelt.
Møde deltagere: Arne-Søren-Flemming-Jan-Claus-Henrik.
1. Mailkorrespondance i bestyrelsesregi angående akutte problemer afsluttes indenfor
kort tidsramme. Formanden bestemmer.
2. Godkendt (sendt til hjemmesiden).
3. Godkendt.
4. Ingen bevægelser af betydning.
5. Budgettet til ” Guld pokal” og Storebæltsmesterskab for Folkebåde blev gennemgået og
godkendt. Forventet antal deltagere: Storebæltsmesterskab: 30 både. ”Guldpokal: 50
både.
Harboe cup: Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Luffeklubben har fået rykker om manglende betaling ca. 22.000 kr. for Luffe DM 2009.
Hvis intet positivt svar foreligger snarest, må vi rette henvendelse til en advokat om det
videre forløb.
6. Et opslag ang. private arrangementer på SAS område blev vurderet og godkendt.
Flemmings tegning over bade- og omklædningsrum blev gennemdrøftet. Flemming vil
indhente 2 tilbud på projektet. Tegningen ses på hjemmesiden med opfordring til åben
debat.
Toiletter i indgangsparti: Flemming foreslog, at der bygges 1 toilet. Et enkelt toilet kan
holdes indenfor eksisterende vægge og derfor rimeligt billigt. Tegningen blev gennemgået.

Generalforsamlingen 2009 pålagde bestyrelsen at fremlægge forslag om 2 toiletter .
Derfor skal Thomas gamle forslag om 2 toiletter gennemses og debatteres i bestyrelsen
meget snart.
7. Arne har undersøgt, hvad en undersøgelse af broerne kunne koste. Pris: 35.000kr.
Broudvalget checker selv løbende pælenes tilstand.
Arne`s ide om at anvende telefonpæle til reparation og vedligeholdelse af estakaderne
lever endnu. Arne henvender sig til FLID ang. dette.
Der er solgt 7 nye bådpladser a 10.000kr.
På ventelisten står 18 personer.
8. Juniorafdelingen har fået 7 nye medlemmer. I alt er der nu 25 medlemmer, hvoraf de
17 træner.
Ved NSK Cup deltog 8 sejlere. SAS sejlere var på podiet i alle klasser. 3 sejlere
kandiderer til Kredsmesterskab.
Claus har søgt forskellige fonde og firmaer om støtte til fremtidigt juniorbyggeri.
2 optimistjoller er solgt (gamle) 1000kr. stk.
Kranen til søsætning af gummibåde er kaputt.
9. Vision 2015 kan læses på SAS` hjemmeside.
10. Maritimt Knudepunkt Slagelse har bedt om, at vore gæstesejlere udfylder et
spørgeskema om deres forventninger og krav til havne og turist faciliteter. Opslag
sættes op ved kassen for indbetaling af havnepenge.
Næste møde: Mandag 2. august kl. 18.

