Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 7.Sep 2015.
Klokken 18.
Dagsorden.
 Meddelelser v. formanden.
Per Westergård og klubben er i dialog vedrørende klipning af hæk.
Slagelse kommune er orienteret og vender tilbage for så vidt angår
ejerforhold af vej nord for masteskur.
 Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
 Regnskab.
Godkendt. Beholdninger er kontrolleret og fundet i orden.
 Broudvalg.
Opdeling af el-målere i klubhus er færdiggjort.
Der er foretaget enkelte ombytninger af både på broerne. Der uddeles
ikke flere bådpladser i indeværende år, eventuelle pæleflytninger i
foråret afgør antallet af ledige pladser til næste sæson.
Det forventes at der løftes både på land den 24.Okt. endelig dato vil
fremgå af hjemmeside.
Det er besluttet at brokaptajnen/broudvalget har bemyndigelse til at
udvise konduite i særlige tilfælde, for så vidt angår betaling/pris for
gæstesejlere.
Det er besluttet at skifte tag på masteskuret i indeværende år. Der
udarbejdes materialeliste og prisoversigt.
 Lege flåde.
Udsat til næste møde.
 Multirum.
Der er nu isoleret og forskallet i rummet. Der trækkes tilstrækkelig
mængde strømkabler til multirummet, så der er forberedt til opførelse af
sejlerkøkken. Der forberedes el til elektrisk lås af yderdør.
Der er blevet valgt gulv til multirummet under skyldig hensyntagen til
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slid og visuelt udtryk.
 Juniorudvalg.
Der afholdes discofest for juniorafdelingen fredag 11.Sep.
Det nye kuld af sejlere er kom godt i gang med at sejle jolle. Nikolaj har
gennemført en masse forskellige øvelser med de nye sejlere og uddelt
diplomer i henhold til sejlunionens uddannelsesplaner. Det er ikke
umuligt at enkelte af de nye sejlere vil være klar til at deltage i dette års
Harboecup.
 Mobile-pay.
Der laves en midlertidig ordning til dette års Harboecup. Aktion Claus og
Jesper.
 Hovmester.
Hovmesteren har ansøgt om at etablere højttalere i klubhuset for at
adskille lyd mellem køkken og klublokale. Der er givet tilladelse til dette,
under forudsætning af at hovmesteren selv afholder eventuelle udgifter
til KODA, licens og lign.
 Harboe Cup.
Udfordringer med Dtilmeld, som måske gør at der oprettes anden
tilmeldingsløsning.
Ca. 175 tilmeldte p.t. sidste frist til ’billig frist’ – herefter stiger prisen.
Hjælpere 98% på plads med vanlig god og positiv ånd.
 Stander nedhaling.
Det er aftalt at der kommer trompetist som blæser ved nedhaling af
standeren.
Der arrangeres kaffe og kringle samt standernedhalingsarrangement i
klubhuset.
Invitation kommer på hjemmesiden.
 Evt.
PC til onsdagsmatch har dårligt batteri. Maskinerne er udlånt af Dell, og
inden der ofres yderligere tages der en dialog med Dell.
 Punkter til næste møde
 Dato for næste møde
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5/10 kl. 18.00
3/11 kl. 18.00
1/12 kl. 18.00
N.B Husk mødet starter kl. 18.00
Afbud : Lars
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