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Bestyrelsesmøde i SAS 19.august. 2013. kl. 18:30 
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Regnskab. 
 

4. Klubhus.   
 

5. Kapsejlads.  a, Harboe Cup. 
 

6. Broudvalg. a, Flagmast. b, Elmålere. 
 

7. Juniorudvalg. 
 

8. Multirum. 
 

9. Evt. 
 

10. Punkter til næste møde. 
 

11. Dato for næste møde. 
 
 
Afbud : Peder 
       
 1. Formanden fortalte at vi har haft en del gæstesejlere i sommer, dog færre end sidste år. ca 
halvdelen frihavnsgæster.Køleskabet i forgangen er skiftet. 
2. Godkendt. 
3. Godkendt 
4. Klubhuset er udlejet 4 gange i efteråret. Formanden berettede om hovmester-sagen. 
Bestyrelsen henviser til vedtægterne angående indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
5. Klubmesterskab 31.aug, alle er velkomne. Jazz vandt DM for bb10, tillykke. Claus fremlagde 
budget for Harboe Cup. Hjælper-staben er ved at være på plads.  
6. Formanden er ved at samle et team til at give flagmasten en overhaling. Bestyrelsen lukker 
elmålersagaen, der er kommet de fornødne tilsagn fra vores forsikringsselskab. Der vil blive 
indført ny tekst i havnereglementet angående elforbrug. Der nedsættes et udvalg angående 
estakaderne/flydebro. Jan og Ole  deltager i udvalget, og udpeger øvrige deltagere. Der 
påtænkes indkaldelse til medlemsarbejdsdag i første halvdel af september, mere følger. 
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7. Lodsbroturen er veloverstået. Udskiftning i trænerstaben, velkommen tilbage til Anna. De 
største søstjerner er ved at rykke op i optimistgruppen. 
8. Byggetilladelsen til multirummet er kommet fra kommunen. Der arbejdes videre mod 
indhentelse af tilbud. Der arrangeres omflytning af kapsejladsudstyr til det gamle 
jollemasteskur for at frigøre plads til fritidsfiskernes udstyr. Søges nået inden 
standernedhaling. 
9. Dato for standernedhaling vil blive oplyst på hjemmesiden. Formanden forsøger at finde en 
ny tovholder til vinteropbevaring af både på parkeringspladsen. Per bliver formand for udvalget 
angående 100 års jubilæumskrift. Ole arbejder på udarbejdelse af skilt på klubhuset.  
10.  
11. 25.sep 
  


