Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 24.okt. 2016.
Referat
Tilstedeværende:
Bjarne Venø (formand)
Claus Møller Christensen
Ulrik Sams
Ole Mouridsen
Peter Jensen
Arne Hansen (kasserer)
Per Kongshøj Madsen
Anja Kiersgaard (kasserer)
Lars Ellegaard
1. Meddelelser v. formanden
Møde med DFÆL (Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer) har afstedkommet nyhedsmail
vedr. hjælp til afvikling af stævne i Juli/uge 28 i 2017. Det drejer sig om en dommerbåd og
to følgebåde, evt. kun en dommerbåd, hvis man sejler på de faste mærker fra MENY Cup.
Ingen respons fra mailen, men bestyrelsen vil opfordre medlemmerne når tiden nærmer sig.
Anja er kontaktpersonen ml DFÆL.
Ansvarlig: Bjarne/Anja/Claus
2. Godkendelse af dagsorden
Den udsendte dagsorden er godkendt.
3. Regnskab
Regnskabet pr. dd. blev gennemgået af kassereren med akklamation.
Ansvarlig: Arne
4. Broudvalg
Endelig myndighedstilladelse på ny-etableret altan er hjemkommet.
El-forbrug er steget med 1000 kW i et par måneder, hvilket skal kortlægges og analyseres.
Sommerens statistik på besøgende både er 473 stk/564 overnatninger.
Vedligehold: kompressor til is-friholdelse af broerne er gået itu. En ny luftpumpe koster ca
DKK 15.000,-, så det undersøges om den kan repareres og til hvilket beløb.
Klubhuset er blevet påkørt af renovationsbilen, hvis forsikringsselskab forventes at betale
skaden.
Mastekranen er havareret og vi arbejder på at få den repareret hurtigst muligt.
Leaset båd: et klubmedlem overvejer at lease andel i en båd og spørger, hvorledes man
forholder sig til denne type ”ejerforhold”. Forholdet skal belyses så et forslag kan stilles til
Generalforsamlingen.
Vandslanger på broerne: skal vedligeholdelse løbende og det henstilles til de enkelte
medlemmer selv at varetage rengøring på de enkelte slanger i løbet af året.
Skilte med ”Videoovervågning” opsættes når anlægget sættes endeligt i drift efter
prøveperiode. Tilladelse skal ikke ansøges, idet det er ”privat område med offentlig
adgang”, hvilket ikke kræver tilladelse fra myndighederne.
Parkeringsmulighederne på matriklet skal drøftes og et underudvalg nedsættes for at
undersøge en evt udbygning: Bjarne, Lars, Anja og Ole.
Ansvarlig: Ole
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5. Køb af sportsbåd
Claus og 5 trænere har prøvesejlet en SB20 og en CB66 med køb for øje (små, moderne
kølbåde). Sejlegenskaberne og jollernes øvrige egenskaber blev vægtet og begejstringen
var stor for begge typer. Økonomisk vil det kunne være overkommeligt at indkøbe begge
typer. Overvejelser af adskillige parametre for begge bådtyper peger på SB20, som Claus
vha sit netværk vil kunne finde og hjemkøbe.
Ansvarlig: Claus
6. Regelsæt for brug af kraner og spil
Eksisterende Havne- og Ordensreglement gennemgås med henblik på en evt ajourføring.
Pointen er at klubbens materiel ikke bliver brugt på en hensigtsmæssig måde og bliver
unødigt slidt/ødelagt. Dansk Sejlunion og FLID involveres forinden i afklaring af regelsæt
og jura med henblik på at affatte en beskrivelse af brugen.
Den nye kran til løft af både: bestyrelsen har et antal spørgsmål, som skal undersøges med
henblik på brugen af særligt den nye kran: stropper, åg til løft og evt certificering. FLIDs
viden inddrages i undersøgelserne.
Kortlægning af eksempler på eksisterende regelsæt: Per
Ansvarlig: Bjarne, Ole og Lars
7. Juniorudvalg
Vintertræning er begyndt for juniorer og der forventes 5-6 deltagere henover sæsonen på
søndagene. Vinterteori forløber den første mandag i hver måned. Slagelse Svømmehal er
reserveret tre søndage (27.11/22.01/26.03) over vinteren, hvor hele SAS inviteres med.
Filmhyggeaften arrangeres for juniorer en weekend med film, overnatning oa
underholdning.
Juniortrænere: 8 trænere forventes at kunne fastholdes i sejlsæsonen 2017.
Udlejning af Optimistjolle som blikfang til messe giver lidt penge i kassen.
Ansvarlig: Claus
8. Harboe Cup
Erhvervsforeningen udtrykker tilfredshed med stævnet og dets påvirkning af byens liv. Fra
næste år bliver stævnet et fokusstævne for Dansk Sejlunion. Økonomien tyder på at der
kommer et fornuftigt overskud.
Ansvarlig: Claus
9. Hovmester
Ingen bemærkninger, udover at der skal skiltes klart med lukketider.
Ansvarlig: Peter
10. Evt.
P-arealer på den grønne plæne kunne være et ønskværdigt emne at drøfte med
kommunen. Bestyrelsen drøfter et oplæg, som indeholder visioner og formål. Punktet
genoptages på det kommende bestyrelsesmøde med henblik på at sammenfatte et oplæg
til kommunen om evt. udbygning af p-pladsen. Lars undersøger hos kontakt i kommunen
om sagsgang. Se Broudvalg.
Ansvarlig: Anja er tovholder og inddrager bestyrelsens viden.
11. Punkter til næste møde
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Ovenstående og evt indkomment inden næstkommende møde.
12. Dato for næste møde
Onsdag d. 16.11 kl. 18.00
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