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Bestyrelsesmøde i SAS  

15. januar 2018. 
 

Referat 

 

Mødedeltagere  Ansvar 
Bjarne Venø    Formand 

Arne Hansen    Kasserer 

Ulrik Sams    Bygninger 

Claus Møller Christensen  Juniorudvalg 

Per Kongshøj Madsen  Hovmester (afbud) 

Anja Kiersgaard   Sekretær/ref. (afbud) 

Peter Jensen   Broudvalg 

Morten Lindquist   Medlem 

Lars Ellegaard   Medlem 

 

 Meddelelser v. formanden. 
Bestyrelsen havde indstillet Claus til årets ildsjæl i Skælskør. Der var 27 indstillede og prisen gik til Ulla Kløcker fra 

Eggeslevmagle IF. Claus takkede for indstillingen. 

Ansvar: Bjarne 

 

 Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

 

 Regnskab 
- Arne orienterede om det næsten færdige regnskab for 2017, som blev taget til efterretning. Regnskabet ser 

fornuftigt ud.  

Ansvar: Arne 

 

 Broudvalg 
-  Der er tildelt pladser til medlemmer på ventelisten. 6 nye pladser er tildelt og havnen er dermed igen fyldt og 

alle fra ventelisterne som kunne være på de ledige pladser er kontaktet. 

- Der slås pæle fra februar hvis der ikke kommer is. Alle pæle er dermed udskiftet, og vi har et velfungerende 

anlæg mange år frem. 

- Pæletoppe kommer slut januar og de monteres af medlemmer. 

- Jollebroen har de seneste år været meget udsat efter vores storme, så den skal gennemgå en store 

renovering eller bygning af 4-6 nye elementer. Mulighederne undersøges. 

Ansvar: Peter/Arne + Morten (toppe)  
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- Pt 19 tilmeldte og der genannonceres på alle relevante medier. Facebook, hjemmeside, avis m.m. 

- Der er opsat plakater i Skælskør, Slagelse, Korsør, Bisserup.  

- Der er aftalt hjælpere til aftenen og Harboes Bryggeri inviteres til at deltage. 

- Claus skriver til Ugenyt og Skælskør Avis. Det har været nævnt i Sjællandske. 

- Ulrik deler på facebook flere gange. 

Ansvar: Bjarne,  Ulrik og Claus 

 

 Multirum, bagindgang 
- Tilbud modtaget på forbedring af indgang så den kommer til at ligne altanen. Tilbuddet accepteres. 

Ansvar: Bjarne 

 

 Juniorudvalg 
- Der sejles stadig om søndagen når vejret tillader. Der er 3 fra Korsør som også deltager, 2 eller alle 3 kommer 

måske også og deltager i den normale træning i sæsonen. De er meldt ind i klubben. 

- Svømmehal – Datoer er endelig godkendt af svømmehallen. 28/1,  4/3 og 25/3. Alle dage kl. 15.30 til 17.30 

for alle medlemmer. 

- Vinterteori er også i gang – ca. 1 gang om måneden. 

- En forælder til en tidligere søstjerne vil gerne hjælpe til med søstjerner igen. 

Ansvar: Claus 

 

 Jolleplads 
- Tegninger og planer for en udvidelse af jollepladsen sendes til Slagelse kommune, med ønske om at de 

anlægger pladsen som grusplads, og SAS står efterfølgende for stenbelægning på og vedligeholdelse af 

pladsen. 

Ansvar: Bjarne 

 

 Generalforsamling 
- Køreplan er udfærdiget – og medsendes referatet. 

- Følgende er på valg: 

o Bjarne Venø, Peter Jensen, Anja Kiersgaard og suppleanterne Per Kongshøj Madsen og Morten 

Lindqvist. 

o Anja modtager gerne genvalg. Morten stiller gerne op til bestyrelsen 

o Jesper Bjerge Christensen spørges om opstilling til bestyrelsen (er villig til opstilling) 

o Per er ikke villig til genvalg som suppleant. 

o Yderligere 1 suppleant findes 

o Aktivitetsudvalget søger efter et nyt hold  

o Kapsejladsudvalget skal suppleres da Bjarne Venø ikke fortsætter som ansvarlig for udvalget. Primær 

opgave er onsdagssejladser 

Ansvar: Alle 

 

 Eventuelt 
Der er indgået kontrakt med nyt hovmesterpar. Opstart 1. april 2018. Den nuværende hovmester skal være ude inden 

1. marts. 2018. Det har været et positivt forløb og vi glæder os til at møde det nye hold. (Gitte Larsen og Freddie) 
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Ny sponsor til onsdagsejladserne er fundet. Slagelse Vinkompagni er ny sponsor og onsdagssejladserne kommer til at 

hedde Maximum Cup. 

 

 Punkter til næste møde 
Forberedelse til Generalforsamling 

Oceans of Hope 

Ansvar: Bjarne  

 

 Dato for næste møde 
19.2.2018 

 


