Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS
19. februar 2020
Dagsorden
Mødedeltagere

Status

Claus Møller Christensen
Morten Lindquist
Arne Hansen
Anja Kiersgaard
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen
Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen
Anders Tümmler

Afbud

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Information
Dansk Sejlunion holder Generalforsamling ultimo marts og bestyrelsen er repræsenteret.

3. Regnskab
Ansvar: Arne
Regnskab 2019 er godkendt af revisorer. Dermed ligeledes godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
Regnskab for perioden 1/1 – 19/2 2020 blev taget til efterretning.
Revisionen har opfordret til at pæle afskrives. Afskrivningsperiode skal besluttes (fx. 3 år).
Klubbens Investeringspolitik er udarbejdet til mellem-risiko med lang investeringshorisont. Profilen er nogenlunde den
samme, som da Sparekassen investerede for klubben.
Ansvar: Claus

4. Broudvalg
Manglende pæle slåes i løbet af marts måned. En plads sløjfes på indersiden af bro 3, så vi får lidt længere og
bredere pladser. For enden af bro 3 rettes pladserne lidt op. Redningsstiger males i synlig farve.
Ansvar: Jesper

5. Bygninger og udendørs arealer
Klubhuset er blevet malet af Vedligeholdelsesteamet. Mur omkring terrassen er flækket og skal udbedres. Træet i spuns
vurderes til at være i god stand, med ankre forventes at være tæret væk/i dårlig stand.
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Forsikringssummen for løsøre skal overvejes. Bestyrelsen danner sig et overblik over værdien af løsøre og melder
tilbage til forsikringsselskabet.
Ansvar: Arne
Affaldsplan: kommunen udbeder sig en affaldsplan i fornyet form. denne revideres og indsendes
Ansvar: Claus

6. Juniorudvalg
Fondsmidler er ansøgt til køb af ny RIB. En pressemeddelelse er forfattet til lokale medier, hvorefter fondsmidler kan
udbetales.
Ansvar: Anders

7. Øvrige udvalg/Faste aktiviteter
Der har været gode arrangementer og der har været mange deltagere.

8. Ordinær Generalforsamling
Der er indleveret beretninger fra: Bestyrelse, Kapsejlads, Aktivitetsudvalg, Sejlerskole, Broudvalg og Juniorudvalg.
Sikring af korrekt indkaldelse: aviser (Skælskør Avis og Sjællandske – Anja) Senest d.03.03 skal det være printet/uddelt i
avisen. Indkaldelsen bringes to gange med 14 dages mellemrum. GF finder sted d.25.03 i Det Røde Pakhus kl. 19.
Servering aftales.
Ansvar: Claus

9. Oprensning af havn
Projektet med oprensning er afsluttet og kun regning for slåning af 25 ekstra pæle udestår. Projektet er blevet billigere
end estimeret, hvilket afspejles i opkrævningen hos pladshaverne.
Ansvar: Ulrik

10. Dialog med Kommunen
Spuns: vedligeholdelsespligten er ikke præciseret overfor ejer/kommunen. Den skal vedligeholdes hele vejen rundt og
betalingen/ansvaret for dette skal være klarlagt.
Konkret er spunsen omkring Klubhuset tilsyneladende i dårlig stand. Der skal rådgiver til for at kortlægge den egentlige årsag
før risici og økonomi. Dette igangsættes.
Ansvar: Ulrik
Udvidelse af jollepladsen: er principielt godkendt og kan i princippet igangsættes.
Leje af arealerne: ny kontrakt forberedes med præcisering af arealer.

11. Eventuelt
Jesper stopper som leder af Sejlerskolen, men fortsætter som afløser. SB20´erne bliver i vandet i år og bruges til
Kapsejladsundervisning.

12. Dato for næste møde
Kort tid inden GF: onsdag d.18.03 kl 18.
GF: d 25.03. bestyrelsen mødes kl 18. GF åbner kl 19.
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