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Bestyrelsesmøde i SAS 
8. november 2021 kl. 18.00 i Multirummet  

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

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 

3. Økonomi 
v. David 
Regnskabet gennemgået og taget til efterretning. 
Beholdninger kontrolleret og fundet ok. 

4. Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold) 
Aflæsning af elforbrug og vand 
Henrik – aflæsninger er faldende og indenfor normalområdet. 
 
Status spunsprojekt 
Ulrik – der er tavshed fra kommunen p.t. Vi har henvendt os om konsekvenserne af at 
projektet er taget af budgettet, men ikke fået svar endnu. 
 
Generelt 
Skilte og numre på broerne. Der er skaffet alternativt tilbud som er væsentligt billigere 
end det første. Og dette er fra et medlem – 12.500 inkl moms. 
Bestyrelsen fastholder at vi p.t. prioriterer nyt tag på klubhuset. 
 
Øvrige - Kristian 
Torsdagsholdet indretter og isolerer det første rum i masteskuret til værkstedsrum og 
der er søgt fonde om midler til indkøb af diverse værktøj. 
 
Kamera på Bro 2 er opsat. Turbøjer er taget op som normalt. 
Luftanlæg sættes snart fast og så kommer alle ’vinterklargøringsopgaverne’ 
 
Der er indkøbt materialer til udskiftning af tag på klubhuset.  
 
Der opsættes pæle i skrænten bag klubbens bygninger op mod vejen til roklubben og 
Vestergaard. Der er nervøsitet for om vejen og skrænten kan holde til den trafik der er 
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på vejen. Bl.a. skraldevogn til Roklubben m.m. Pælene vil kunne vise om og hvor 
meget skrænten skrider inden den rammer klubbens bygninger. 
 
Solfangeranlægget ombygges i vinter, så overkogning fremover undgås. 

5. Hovmester 
Per – Hovmesteren er fortsat glad – ingen tilbagemeldinger om ønsker. 

6. Broudvalg 
Jesper – Aftalen med Svend Ditlevsen er lavet og der forventes pæleudskiftning og 
udbedring af estakader i løbet af vinteren. 

7. Kapsejladsudvalg 
Harboe Cup – Claus: Der er indbudt til evalueringsmøde på Harboes Bryggeri den 17. 
november. Pt. ca. 40 tilmeldte. 
 
Dansk Sejlunion har sendt spørgeskema ud til klubben omkring anvendelsen af DH-
mål. 

8. Juniorer 
Anders 
Vintertræning er i gang. Vi har 6-10 juniorer på vandet hver søndag. 
Teoriundervisning starter i december og der bookes tider i svømmehal til et par dage i 
vinterens løb. 
 
Opti-traileren restaureres i vinterens løb. 

9. Sejlerskole 
Lizette – Evalueringsmøde udsat, men afholdes snarest. 

10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Lizette 
 
20/11 Julefrokost til frokost i multirummet. (udsolgt) 
2/12 Julefrokost for torsdagsholdet. 
19/1 Kend dit søkort i Det Røde Pakhus 
10/2 Foredrag om langturssejlads i danske farvande i Det Røde Pakhus 
20/3 Kanalskipper kursus i multirummet 
 
Der arbejdes på et ginsmagnings arrangement (måske den 4/2) sammen med 
Slagelse Vinkompagni Cup. 
 
Kristian arbejder på rigge/splejse hygge aftener i løbet af vinteren. 

11. Eventuelt 
Claus er den eneste som deltager i klubkonferencen i Vingsted. 
 
Der laves nye skilte til masteskuret som monteres efter master er sat på i 2022. 
 
Træmasterne i masteskuret fylder meget. Det overvejes om disse i fremtiden alene 
skal placeres under halvtaget, eller om der kan findes andre muligheder for at skabe 
plads i masteskuret. 
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12. Næste møde 
Næste møde 9. december kl. 18.00 forventeligt hos Kobæk Cafeen. 


