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Meddelelser v. formanden.

Intet at anføre
Ansvar: Bjarne



Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.



Regnskab

Regnskab forelagt revisorer, som har godkendt. Bestyrelsen har godkendt regnskabet til fremlæggelse på
generalforsamlingen. Revisorer efterlyser til næste bestyrelse, at man drøfter klubbens praksis for afskrivninger.
Ansvar: Arne



Broudvalg

Alle bådpladser er disponerede.
Ansvar: Peter // Arne
Frihavnsordningen: arrangøren forlanger, at der pålægges DKK 25,-/døgn for brugere af ordningen. Hverken mere eller
mindre. Evt. øvrige udgifter skal anføres særskilt fx el og vand. En båd, som benytter frihavnsordningen må kun have
den bemeldte havns navn anført. Regler er anført på Frihavnsordningens hjemmeside og vil blive anført hos SAS tillige.
Ordningen videreføres denne sæson og det nye reglement lægges på hjemmesiden.
Ansvar: Arne // Per
Pæletrækning afventer en frostfri periode før arbejdet påbegyndes.
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Oceans of Hope

Det Røde Pakhus er booket, men kun 35 tilmeldte. Arrangementet overvejes flyttet til Sejlklubbens lokaler til en lavere
arrangementspris. Afgøres i indeværende uge efter aftale med foredragsholderen.
Ansvar: Bjarne



Juniorudvalg

Afbud fra Claus.
Ansvar:



Hovmester

Slutrengøring og afregning med den afgående hovmester afklares i udgangen af februar. Kontrakt med ny aftaleholder
er underskrevet. Det nye hovmesterpar inviteres til generalforsamling for at blive præsenteret.
Ansvar: Per



Generalforsamling

Der er indkommet rettidigt forslag fra et medlem. Dette udsendes med indkaldelsen. Regnskab er underskrevet under
bestyrelsesmødet. Avisannoncer er bestilt til indeværende uge. Claus skriver dagsorden inkl forslag og beretninger.
Hjemmesiden opdateres af Per med egen overskrift for generalforsamlingen. Bestyrelsen møder kl 18 til
bordopstilling. Anja og Arne checker deltagerne ind i døren og uddeler stemmesedler. Ulrik indkøber vin til dirigent og
afgående bestyrelsesmedlemmer.
Ansvar: som ovenfor.



Eventuelt

Lars beretter fra møde i FLID. Emnet var b.l.a. forsikring af havnen, hvor et selskab (FIRST) tilbyder priser på ca 20%
under kendte forsikringsfirmaer. SAS inviterer forsikringsmægler til gennemgang og afgivelse af tilbud. Lars afgiver
oplysninger på mægleren for tilbud.
Ansvar: Arne
Persondataloven: sejlklubben benytter ikke CPR-numre eller andre følsomme oplysninger til registrering og har
dermed ingen forpligtelser desangående.
Sponsorat af vin til onsdagssejladserne vil fremtidigt komme til at hedde Slagelse Vinkompagni og er skaffet af Ulrik.
Navn og logo anføres på hjemmeside, resultatlister og i aviser, hvis de antager resultaterne ugentligt af Per.

 Punkter til næste møde
Intet at anføre
Ansvar: Bjarne

 Dato for næste møde
21.03. 2018 // generalforsamling i Det Røde Pakhus. Bestyrelsen mødes kl 18.
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