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Bestyrelsesmøde i SAS 
12. oktober 2022 kl. 18.00 i Multirummet  

Dagsorden 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen Referent 
David Frederiksen   
Ulrik Sams  
Jesper Bjerge Christensen  
Kristian Urban Hansen  
Henrik Stæhr  
Anders Tümmler 
Lizette Rysgaard Afbud 
Charlotte Sams 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Orientering 
Klubkonference – Claus og Jesper deltager 
Havnemesse og efterårsseminar 29/11 – hvis der er deltagere som vil med. 
Sparekasssen Sjælland Fonden har givet tilsagn om kr. 35.000 til vores Torsdagshold. 
Vores samlede projekt er dermed finansieret. 

3. Økonomi 
Gennemgang af David. Det ligner kun at kursudviklingen er den med store udsving, 
men det er forventet som i resten at samfundet. 
Beholdninger kontrolleret og fundet ok. 

4. Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold) 
Aflæsning af el og vandforbrug (Henrik/Kristian) 
Alle aflæste data ser fornuftige ud. 
 
Status spunsprojekt (Ulrik) 
Entreprenøren er gået i gang og forventningen er at der nu påbegyndes ramning af 
spuns indenfor få dage. Ulrik er i tæt kontakt med projektlederen hos entreprenøren. 

 
Projekter generelt (Kristian) 
Torsdagsholdet: 
• Har gang i de normale opgaver på årshjulet. 

 
Øvrige 
• Målepunkter fra skrænten skal kontrolleres igen. 

5. Hovmester 
Lukker for sæsonen søndag den 11. december 2022. 
Statusmøde afholdes med hovmesteren omkring slutning af sæsonen. 
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6. Broudvalg 
Husk gennemlæsning af havne og pladsreglement og input til Jesper inden nytår. 
Ellers intet at bemærke.  

7. Kapsejladsudvalg 
Harboe Cup.  

8. Juniorer 
Sæsonafslutning er overstået og det samme er klubmesterskab med 7 deltagere. 
Vinterklargøring er p.t. sat til 22/10 om formiddagen. 
Juniortrænerne er tilbud og opfordret til (igen) at tage relevante kurser hos DS. 
 
God dialog og opfølgning på Anders’ tanker fremtiden for juniorafdelingen. 

9. Sejlerskole 
Intet nyt. 

10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Næste arrangement - standernedhaling 22/10.  

11. Eventuelt 
Charlotte tager dialog med Freddie om møde 1/12. 

12. Næste møde 
 
Resterende møder 2022 
16/11 kl. 18.00 
1/12 kl. 18.00 
 
 


