
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  SAS.	  24.	  maj	  2011.	  	  

Dagsorden.	  

1. Meddelelser	  v.	  formanden.	  
2. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
3. Godkendelse	  af	  referater	  af	  møder	  afholdt.	  	  10.	  marts.	  –	  22.	  marts.	  –	  14.	  april.	  
4. Regnskab.	  
5. Klubhus.	  
6. Kapsejladsudvalg.	  
7. Broudvalg.	  
8. juniorudvalg.	  
9. Evt.	  

	  
Mødedeltagere:	  Jan	  Baisner,	  Søren,	  Claus,	  Arne,	  Flemming,	  Jan	  og	  Henrik.	  
	  
1. Dansk	  Sejlunion	  har	  tilsendt	  klubben	  ”DS”	  standere	  og	  tursejlerhefter.	  Vi	  opfordres	  til	  

at	  føre	  standeren,	  som	  viser,	  at	  man	  er	  medlem	  af	  en	  sejlklub,	  og	  dermed	  bl.a.	  har	  ret	  
til	  at	  ligge	  ved	  ”DS”	  turbøjer.	  Materialet	  kan	  fås	  i	  klubhuset.	  

2. Godkendt.	  
	  

3. Godkendt.	  
	  
	  
4. Klubhusrenovering	  er	  stort	  set	  færdig.	  Pris	  ca.	  72.000	  kr.	  Tak	  til	  alle	  frivillige	  hjælpere.	  

Indgangspartiet	  med	  2	  nye	  toiletter.	  Pris	  ca.	  260.000	  kr.	  Baderum	  i	  juniorhus	  beløber	  
sig	  til	  296.000	  kr.	  For	  at	  kunne	  finansiere	  dette	  ,	  er	  der	  solgt	  værdipapirer	  for	  350.000	  
kr.	  
Vedligehold	  af	  broer,	  bedding	  og	  estakader	  har	  kostet	  ca.	  167.000	  kr.	  
Alle	  ledige	  bådpladser	  solgt.	  

5. Thomas	  tilbagemelder	  snarest	  om,	  hvornår	  elektronisk	  låsning	  af	  diverse	  døre	  er	  
køreklar.	  
Ønsker	  du	  at	  komme	  på	  internettet	  på	  klubbens	  område	  er	  det	  muligt	  på,	  (TDC-‐8D16)	  
Kode	  (133	  455	  a2d).	  
Solvarmeanlægget	  er	  utæt.	  Skal	  repareres.	  Flemming	  kontakter	  Mogens	  Johansen.	  
	  
Da	  det	  er	  mere	  end	  vanskeligt	  at	  engagere	  en	  hovmester,	  vil	  bestyrelsen	  lave	  en	  
funktionsbeskrivelse	  for	  klubhuset	  uden	  hovmester.	  Allerede	  nu	  må	  vi	  erkende,	  at	  



rengøring	  af	  klubhus	  og	  toiletter/baderum	  er	  et	  specielt	  problem.	  Flemming	  Larsen	  vil	  
undersøge	  hvordan,	  det	  kan	  løses.	  

6. Onsdagssejladserne	  er	  i	  gang.	  Vi	  er	  nu	  13	  deltagere.	  
Forberedelserne	  til	  Harboe	  cup	  er	  godt	  i	  gang	  med	  god	  støtte	  fra	  Harboe	  og	  Skælskør	  
by.	  Lige	  nu	  holder	  ”kokkene”	  møde	  om	  den	  sejlermiddag,	  de	  vil	  kreere	  til	  deltagerne	  i	  
det	  Røde	  Pakhus	  -‐	  måske	  endda	  med	  musik	  til.	  

7. Juniorbroen	  er	  i	  meget	  dårlig	  stand.	  En	  flydebro	  ville	  være	  ideel.	  Næste	  sæson	  skal	  der	  
noget	  nyt	  til.	  
I	  forbindelse	  med	  vedligehold	  af	  broer	  og	  estakader	  er	  der	  slået	  i	  alt	  70	  pæle.	  
Dalmose	  El-‐service	  vil	  fremover	  blive	  brugt	  ved	  problemer	  med	  elektriske	  installationer.	  

8. Grøn	  gummibåd	  er	  sendt	  til	  rep.	  hos	  Pro	  Safe.	  	  Motorskift	  på	  lille	  gummibåd.	  Texas	  
Parson	  er	  udskiftet	  med	  en	  Tohatzu	  uden	  omkostninger	  for	  klubben.	  Bjarne	  fra	  
Skælskør	  Motormarine	  har	  løst	  problemet.	  
	  
Kommunen	  vil	  snart	  asfaltere	  hele	  jollepladsen	  plus	  diverse.	  
25	  juniorer	  er	  nu	  aktivt	  sejlende	  i	  SAS	  regi.	  Allerede	  nu	  har	  de	  deltaget	  i	  stævner	  på	  
Gardasøen	  –	  Egå	  –	  Furesøen	  og	  Kolding.	  
Ny	  træner	  Per	  Stenbøg	  træner	  begynderne.	  To	  nye	  Zoom	  joller	  døbt.	  
Per	  Westergård	  og	  Per	  Stenbøg	  er	  gået	  i	  gang	  med	  at	  tegne	  forslag	  til	  nyt	  materialeskur	  
til	  juniorafd.	  

9. Håndvaskene	  på	  nye	  toiletter	  er	  for	  store.	  En	  løsning	  på	  problemet	  søges.	  
Oprydning	  i	  bureau/mødelokale	  tiltrængt.	  
	  
Punkter	  til	  næste	  møde:	  Estakader	  og	  jollebro	  tilses.	  
Funktionsbeskrivelse	  af	  klubhus	  .	  
Rengøring	  af	  toiletter/baderum.	  
Ansvarsfordeling	  gældende	  for	  klubhus	  –	  baderum/toiletter	  
	  
Næste	  møde:	  Mandag	  d.	  20.	  juni	  kl.	  18:00	  
	  

	  


