Skælskør Amatør-Sejlklub
Referat af bestyrelsesmøde i SAS 19. juni 2012.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meddelelser ved formanden.
Godkendelse af dagsorden.
Regnskab.
Klubhus.
Kapsejladsudvalg. a, Storebæltsmesterskab. b, Harboe Cup.
Broudvalg.
Juniorudvalg. a, Byggeprojektet.
Evt.
Punkter til næste møde.
Næste møde.

Deltagere: Samtlige bestyrelsesmedlemmer & suppleanter undtagen Jan.
1.

Formand har henvendt sig til Slagelse kommune angående asfaltarb. og
beskæring af buskads. Formanden er i gang med at inddrage a-nøgler.

2.

Ok

3.

Drøftelse af frigivelse af midler fra LAG til juniorprojektet. Claus er i
dialog med LAG projektleder om procedure.

4.

Tlf i klubhus kan ikke bruges til opkald, bortset fra 112.skilt skal ændres.
Drøftelse af skilte på broer på flere sprog, formanden oversætter.
Kaffemaskine og elkedel indkøbes og opsættes i klubhus, startsæt(kaffe
og filtre) indkøbes. Kaffedrikkende medlemmer opfordres til at
medbringe en pose kaffe fra tid til anden. Evalueres på næste møde.

5.

A: Søren får de sidste ender samlet.
B: Claus har de overordnede aftaler på plads, og alt forløber
planmæssigt. Zoom og optimist overvejer at gøre stævnet til
ranglistestævne. Drøftelse af aftenbespisning og prissætning af denne.

6.

Flemming gennemgik de 3 succesfulde arbejdsdage og det arbejde, der
er udført. Der er enkelte ledige små pladser på broerne.

7.

Claus berettede om overståede og kommende aktiviteter. Nsk-Cup med
stort SAS fremmøde. Sparekassen Sjælland cup. Sommersjov(30.6 til
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2.7). 29'er på besøg ons 27.jun. Lodsbrotur første weekend i aug.
Byggeopstartmøde afholdt 18.juni. Byggestart uge 32, forventes
afsluttet medio september, inden HARBOE-cup. Kontingent for juniorer
blev drøftet.
8.

Autocampere kan ikke forbydes at parkere på p-pladsen, vi kan opkræve
gebyr for benyttelse af klubbens faciliteter. Claus udfærdiger papir ang.
næste fase i juniorprojektet. Claus fabrikerer plakater, som Lars kan
uddele til sponsorer. Torben og evt Flemming deltager i maritimt
knudepunkt 30.juni

9.

Ingen for nuværende.

10.

Næste møde 6.aug klokken 18.30
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