Skælskør Amatør-Sejlklub
Referat af bestyrelsesmøde 26. marts 2012.
Dagsorden.
1. Meddelelser ved formanden.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Regnskab.
4. Klubhus. a. Udlejning. b. Telefon.
5. Bundstokken.
6. Kapsejladsudvalg.
7. Broudvalg.
8. Juniorudvalg.
9. Ordinær generalforsamling.
10.Evt.
11. Punkter til næste møde.
12. Næste møde.
Deltagere: Samtlige bestyrelsesmedlemmer & Jan Baisner.
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Aftalen med NSK fortsætter. Man ligger gratis 2 nætter. Stander fra
SAS skal føres. Sydstævne kredsen forsøgte sidste år at arrangere
flotillesejlads for sejlere i vores område. Turen gik bl.a. til nogle tyske
havne. Målgruppen var nye/ uerfarne sejlere. Ringe tilslutning. Nyt
initiativ forsøges i år med træf på Vejrø.
Ok.
Arne Hansen gennemgik regnskabet. Der er endnu ingen store
bevægelser.
I forbindelse med udlejning af klubhuset skal det præciseres over for
lejer i hvilket tidsrum man har brugsretten til lokalet.
Der arbejdes på , at opstille en tlf. i klubhuset. Telefonen spærres for
udgående samtaler, dog ikke nr.112 & 114. Telefonliste over
bestyrelse sættes op ved telefonen.
”Bundstokken” som blad ophører med udgangen af 2012. Sidste blad
bliver ”julenummeret” dec. 2012. Nyheder vil i fremtiden optræde på
SAS hjemmeside som en nyhedsmail/ nyhedsbrev som afløser for
”Bundstokken”.
Torben og Helle stopper som dommere på ”onsdagssejladserne”.
Peter Nielsen vil muligvis styre sejladserne i 2012.
Ledige pladser er fordelt på nær nogle få. Estakaderne får snarest en
overhaling af Svend Ditlevsen.
Den nye flydebro er klar til sæsonen. Snart fjernes gammel bro og
derefter slås nye pæle, så den nye bro kan komme på plads. Juniorer
har deltaget på Skælskør messe. I slutningen af april er der åbent hus
for nye sejlere. Der købes ny gummibåd hos Pro-Safe . Gl. båd blev
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stjålet.
Generalforsamlingen blev drøftet.
Arne Hansen deltog i D.S. generalforsamling, der var meget
velforberedt. Hans Natorp blev genvalgt som formand. Kredsene blev
foreslået nedlagt, men der var ikke flertal for dette, så kredsene består
og opfordres samtidig til at danne nye netværk udenfor de enkelte
kreds.
Kontingentet forhøjes fra kr.92 til kr.96 pr medlem i hver sejlklub.
Generalforsamlingen 2012. Konstituering af ny bestyrelse.
27. marts umiddelbart efter generalforsamlingen.
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