Skælskør Amatør-Sejlklub

Bestyrelsesmøde i SAS
17. marts 2021 kl. 18.30
Referat

Mødedeltagere

Status

Claus Møller Christensen
Morten Lindquist
Arne Hansen
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen

Referent

Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen
Anders Tümmler
Lizette Rysgaard

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering

3.

Økonomi

4.

Lokaler og Arealer

Godkendt, uden bemærkninger.

Vi venter forsat på at der kommer en lempelse af Corona reglerne er eller at de bliver helt
fjernet. Vi håber på nyt fra regeringen først i uge 12.

Regnskabet blev gennemgået, ingen bemærkninger.

Bolværk/spuns har igen været oppe på kommunale møder for en udskiftning i år.
Kommunens erhvervs- og teknikudvalg og økonomiudvalg har allerede nu godkendt projektet
og indstillet projektet til Byrådet.
Vi håber på Byrådets godkendelse i uge 12 og med en opstart at projektet til efteråret.
Det er vigtigt at den nuværende afspærring overholdes af alle bruger af sejlklubben.
Udskiftning af sidepanel/ penge brevkasse i klubhus er nu på plads og vil blive installeret i
løbet af et par uger.
Ansvarlig: Jesper
Der arbejdes forsat på ventilationsløsningen i køkkenet. Opgaven forventes løst inden
hovmesteren starter sæsonen.
Ansvarlig: Ulrik og Henrik

Torsdagshold
Broerne er nu renoveret og klar til sæsonen. De ser super flotte ud.
Der er kommet nye nummer skilte på alle bådpladser.

5.

Hovmester
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Hovmesteren er klar, men venter de nye Corona restriktioner.
Afspærringen omkring bolværket/ spuns kan give problemer med udendørsbordene, hvilket
der vil blive kikkede på og truffet beslutning om, når sæsonen starter.

6.

Broudvalg
Alle bådpladserne er nu fordelt og informationer om de nye pladser bliver snarest lagt ud.
Der har været service på kranerne og de er klar til den kommet sæson.
Der er bliver indhentede tilbud på en ”krangarage”.
Ansvarlig: Jesper
Alle bi måler skal indsamles, til registrering.
Ansvarlig: Jesper
Der skal slås nogle ny pæle omkring stakaderne, antallet er endnu ikke besluttede. Arbejdet
vil blive udført her i foråret.
Bestyrelsen har besluttede at indskærpe reglerne om ansvarsforsikring af de enkelte både.
Det betyder at hver enkelt bådejer skal aflevere en kopi af deres forsikringspolice.

7.

Kapsejladsudvalg

8.

Juniorer

Harboe Cup forventer afholdes i år, hvilket betyder at forberedelsers sættes i gang.

Junioren er igen kommet i gang med vintertræningen, efter Corona nedlukningen.
Der er indkøbt en Europa jolle, til sejlklubben.

9.

Sejlerskole

10.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter

11.

Eventuelt

12.

Næste Møde

Der står pt 16 på venter liste til årets sejlerskolen. Om alle vil kunne komme i gang vides
endnu ikke, i det antal skal fordeles på 4 instruktører/ både.
SAS søger i den forbindelse flere instruktører til sejlerskolen, med egen båd.

Standerhejsning er 17 april 2021.

Rengøringen af klubbens toilette og baderum er startere. Rengøringen vil følge de til en hver
tid gældende Corona regler, tolkede af bestyrelsen.

Onsdag den 14 april 2021, klokken 18 i Multirummet. Forudsat at Coronareglerne tillader
dette,
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