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Bestyrelsesmøde i SAS 22.Nov. 2017. 

Klokken 18. 
 

Dagsorden. 
 

 Meddelelser v. formanden. 
 

 Godkendelse af dagsorden. 
 

 Regnskab. 
 

 Broudvalg. 
 

 Juniorudvalg. 
 

 Hovmester. 
 

 Evt. 
 

 Punkter til næste møde 
 

 Dato for næste møde 
 

N.B Husk mødet starter kl. 18.00 
 

               Send afbud til Bjarne, hvis du er forhindret i at deltage. 

 

 
 

Referat 
Afbud fra Anja 

 
ad 1 

 Der er udarbejdet tegninger af  
1. den ønskede plads bag materielskurene og  

2. ny indgang til multirummet (som erstatning for den nuværende 
handicapindgang).  

Tegning 1 bruges i dialogen med Slagelse Kommune 
Tegning 2 danner grundlag for tilbud fra en tømrer. 

 
 Bjarne ønsker at stoppe i bestyrelsen, men vil fortsat gerne være yderst 

aktiv med opgaver for klubben. 
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ad 2 
Godkendt 

 
ad 3 

 Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. 
 Beholdninger kontrolleret og fundet ok. 

 
ad 4 

 Der mangler fortsat svar fra 3 af de kontaktede pladslejere. Fristen er 1. 

december. 
 Kroge til agterpæle undersøges stadig. 

 Nye refleks markeringer til stiger testes. 
 Et medlem har i ca. 1 måned haft 2 både i havnen, men kun 1 plads. 

 Medlemmet opkræves leje for 1 måneds anvendelse af den ekstra plads. 
 Både fra parkeringspladsen søsættes 14. april 2018. 

 Forslag til rettelse/tilføjelse i pladsreglement blev drøftet. Forslag 
indarbejdes i pladsreglement og offentliggøres på hjemmesiden. 

 
ad 5 

 3 juniorer fra Korsør deltager i vintertræning sammen med 4 fra SAS. 
Desværre har der været 2 søndage med mere end 12 sekundmeter vind, 

hvor træningen aflyses. 
 Første aften med vinterteori er afholdt. Laura og Freya havde en god aften. 

 Der har været afholdt trænermøde med henblik på 2018 sæsonen. Casper 

fortsætter ikke som træner p.g.a. tidsmangel, men Laura og Maja forventes 
at kunne afholde træningen sammen med Freya med flere. 

 Gummibåde og SB20’ere er kørt til vinteropbevaring indendørs. 
 Broen kommer på land senest i starten af december. 

 
ad 6 

 Hovmesteren har sagt aftalen op af helbredsmæssige årsager. Aftalte 
arrangementer afholdes og der igangsættes en ansøgningsproces for 

interesserede. 
Klubben har været godt tilfreds med samarbejdet med hovmesteren. 

Dialogen og aftalerne omkring klubarrangementer har også fungeret rigtigt 
godt.  

 
ad 7 

 Der var 8 deltagere fra SAS til klubkonference, dertil deltog Henning Jensen 

fra tursejlerne også. Der var mange gode input, men naturligvis også 
mindre gode indlæg. Generelt er der en opfattelse af have fået mange input 

som kan bruges i klubbens arbejde. Specielt ungdomsforsker Søren 
Østergaard var inspirerende. 

 Indlæg fra konferencen kan ses på 
http://sejlsport.dk/mere/klubkonferencen/klubkonferencen-2017 

 

http://sejlsport.dk/mere/klubkonferencen/klubkonferencen-2017
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 Peter og Per ønsker heller ikke at fortsætte i bestyrelsen, men vil ligesom 
Bjarne gerne arbejde aktivt med andre opgaver i klubben. 

 Legeflåden er taget på land for vinteren. 
 Videoovervågningen har (desværre) været ganske meget i brug. Der 

indkøbes yderligere kameraer mm så området bliver endnu bedre dækket. 
 

ad 8 
Budget 2019 

 

ad 9 
Næste møde onsdag den 13/12 kl. 18.00 hos Bjarne. 

 
 


