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Bestyrelsesmøde i SAS 11 juni 2013. kl. 18:30 
 

Dagsorden. 
1. Meddelelser v. formanden. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

 
3. Regnskab. 

 

4. Klubhus.   
 

5. Kapsejlads.  a, Ok jollestævne. Budget. 
 

6. Broudvalg. Masteskur. Flagmast. 
 

7. Juniorudvalg. 
 

8. Multirum. 
 

9. Evt. 
 

10. Punkter til næste møde. 
 

11. Dato for næste møde. 
 

p.s. Send venligst afbud, hvis du er forhindret i at deltage. 

      Afbud: Per Kongshøj Madsen, Jan Baisner, Ole Mouridsen, Lars Ellegaard. 

 

 

ad. 1 Hjertestarterkursus afholdt. Godt fremmøde fra SAS. Hjertestarter opsættes på 

det røde masteskurs vestlige side når forsikringsforhold er ok. 

  

Bestyrelsen har modtaget en skriftlighenvendelse fra 2 medlemmer som tilbyder 

at være hovmestre i klubhuset. Der ligger en generalforsamlingsbeslutning som 

skal ændres, hvis vi igen skal have hovmestre i klubhuset. Såfremt medlemmer 

stiller forslag om en ændring af dette, kan det tages op på en ekstraordinær 

generalforsamling eller den ordinære i marts måned. 

  

 Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Nyborg Motorbådsklub via Lars Baltzer, 

om lån af klubhus og køkken i forbindelse med en række af deres medlemmer 

ønsker at besøge SAS. Bestyrelsen ser intet problem i lån af faciliteterne, hvis et 

af klubbens medlemmer optræder som tilsynsførende og holder kontrol med 

rengøring mm. 

 

 Klubben har modtaget henvendelse fra Roklubben omkring deres ønsker om at 

bygge til. De har den udfordring at der allerede er bebygget maks i skel, og 

kommunen afviser derfor ansøgningen. Roklubben spørger derfor om Sejlklubbens 

og Roklubbens matrikler kan sam-matrikuleres, så de kan bygge til ind mod Per 

Westergaard. Bestyrelsen kan ikke se fordelen i dette for SAS, tværtimod kan der 

muligvis opstå udfordringer i forbindelse med SAS fremtidige virke og 
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planer. Derfor vil ønsket blive afvist, hvis det endelig bliver fremlagt officielt. 

 

ad. 2 Godkendt 

 

ad. 3  Kasseren gennemgik rengskabet uden bemærkninger. 

 

ad. 4 Der har været brand i klubbens elskab. Der har været en kortslutning 

 Branden blev slukket og katastrofen afværget af snarrådige medlemmer. 

 Skab og installationer er skiftet. Fejlen er fundet som i en kortslutning i for-

sikringen til juniorhuset og omklædningen (sikringen i klubhuset inden 

juniorhuset). Forsikringen dækker alt. 

 

 Pigernes omklædningsrum har været utæt i taget. 

 

ad. 5 Onsdagssejladserne er i gang og 5 sejlads er nået. Der er stadig ledige pladser og 

flere deltagere ses meget gerne. 

 

 OK jolle stævne søndag den 16. juni Pt. 17 tilmeldt. Budget fremlagt og 

godkendt. 

 

ad. 6 Masteskur er ryddet og fejet. 

 Der er nu plads til flagmasten – der søges efter arbejdshold. 

  

 Elmålere drøftet og yderligere informationsindsamling er i gang. Efter yderligere 

informationsindsamling forventes en endelig beslutning i perioden inden næste 

møde, eller som punkt på næste møde. 

  

ad. 7 Mange flotte resultater til stævner.  

 

NSK Cup aflyst p.g.a for få tilmeldinger. SAS arrangerer sejlads i klubben i stedet.  

 

Nikolaj slutter nr. 7 på Zoom8 ranglisten, og deltager i NM i Sverige. Casper og 

Nikolaj deltager i landsholdstræningslejr. 

  

Der arrangeres sommersjov i SAS for juniorer 29, 30 juni og 1 juli. og Lodsbrotur 

9-10 august. 

 

ad. 8 Multirum er under retegning – og nyt oplæg kommer til orientering og 

kommentering inden næste møde.  

 

ad. 9 Skilte med maks. vægtgrænser sættes op ved beddingsvogn og mastekran. 

 

 Der skrives på sejlsas omkring de tilbageværende master fra masteskuret. 

 

Gæsteflag er ikke kønne, og ikke retvisende for hvilke gæster der er i havnen. De 

hives ned. 

  

Udlån af cykler er allerede godt i gang. Godt initiativ. 

 

ad. 10 Multirum 

 Harboe Cup 

Evt. elmålere 

  

ad. 11 9. juli kl. 18.30 i sejlklubben 


