
Skælskør Amatør-Sejlklub 

 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS 15.Juni 2017 

Klokken 18. 
 

Dagsorden. 

 

 Meddelelser v. formanden. 
 

 Godkendelse af dagsorden. 
 

 Regnskab. 
 

 Broudvalg. 
 

 Harboe Cup  
 

 Juniorudvalg. Trænerforhold 

 

 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. 
 

Deltagere: 
Arne Hansen 

Bjarne Venø Petersen 

Per Kongshøj Madsen 

Ulrik Sams 

Morten Lindquist 

Lars Ellegaard 

Peter Jensen 

 

Afbud: Anja Kiersgaard 

 

Ad 1. 

 

Slagelse Kommune har afholdt borgermøde om projektet omkring udvidelse af parkeringsforhold. Der deltog ca. 40 og 

stemningen var generelt meget positiv. 

Kommunen har også været på besøg i anledning af vores ansøgning om lokaletilskud. De var her samtidig med junior 

og søstjernetræningen, og var meget begejstrede for den meget aktivitet. 

 

ad 2. 

 

Godkendt 

 

ad 3.  



Skælskør Amatør-Sejlklub 

 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

 

Arne gennemgik regnskab. beholdninger er kontrolleret og godkendt. 

Der bestilles nye kuverter til gæstebetaling, med angivelse af mulighed for at betale via Mobilepay. 

Ansvar (kuverter): Bjarne 

 

ad 4. 

 

Svend Ditlevsen kommer i løbet af sæsonen for at skære de aftalte pæle ned. 

Peter har haft kontakt til de aftalte medlemmer. 

Ansvar: Peter 

 

ad 5. 

 

Budget fremsendt inden mødet sammen med kort beskrivelse af status. Der budgetteres med et fornuftigt resultat og 

opgaverne følger planen. 

Der kommer i år optagelser af stævnet med hjælp fra en ekstern, og der aftales med en kran til optagning af gummibåde 

på havnen. 

Ansvar: Claus 

 

ad 6. 

 

Der har været 4 juniorer til forskellige stævner og Ligaholdet har været til første stævne. 

Malte blev nr. 3 af 6 i Optimist B ved VSK Grandprix. Amalie Dige, Kristine Sams og Ida deltog til Sailextreme i 

Kerteminde, og blev hhv. nr. 17, nr. 24 og nr. 36 blandt 42 Optimist C sejlere. 

Flot klaret af alle. 

Holdet i sejlsportsligaen sluttede på en flot 9 plads blandt de 18 hold. Næste stævne er 24-25 juli i Brejning. Setuppet 

Oplæg til bestyrelsen omkring træning og trænere blev godkendt. 

Ansvar: Claus 

 

ad 7. 

 

Der er indgået ny aftale med hovmesteren (forlængelse) til glæde for begge parter. 

Ansvar: Per 

 

ad 8. 

 

Bjarne og Claus har efter sidste møde afholdt møde med DFÆLe, og forholdene omkring sommerstævnet er aftalt.  

Anja har ansvaret for stævne (er stævneleder), og Bjarne aftaler med hjælpere til vand, land og bar under stævne. 

 

Der er ukendte som tømmer bassinet på legeflåden. Vi forsøger via videoovervågningen at finde ud af hvem det er, og 

vil efterfølgende kontakte dem for at få stoppet dette. 

Ansvar: Ulrik (Check af overvågning) 

 

Havnens dag og åbent hus var 10/6. Antallet af besøgende var ikke imponerende. Hvis der skal være et tilsvarende 

arrangement i 2018, skal der findes en vej at skabe mere aktivitet i sejlklubben og roklubben. Emnet drøftes på et senere 

møde inden 2018. 

 

Bestyrelsen begynder at arbejde med uddybning af havnen. FLID har erfaring for at klaptilladelser har lang 

behandlingstid. Der tages kontakt til FLID og uddybningsfirmaer samt Skælskør Havn for eventuelt samarbejde. 

Ansvar: Ulrik taler med Morten (Skælskør Havn) i første omgang. 

 

ad 9. 

 

Harboe Cup, Evaluering DFÆLes sommerstævne, Havneuddybning.  

 

ad 10. 

 

Næste møde torsdag den 10/8 kl. 18.00 


