Skælskør Amatør-Sejlklub

Bestyrelsesmøde i SAS
5. maj 2022 kl. 18.00 i Multirummet
Dagsorden

Mødedeltagere

Status

Claus Møller Christensen
David Frederiksen
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen
Kristian Urban Hansen
Henrik Stæhr
Anders Tümmler
Lizette Rysgaard
Charlotte Sams Falkenberg

Referent

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Konstituering

3.

Afbud

Godkendt

Udeståender:
• Hovmesteransvarlig
• Aktivitetsudvalg

Charlotte Sams Falkenberg
Claus Møller Christensen

Orientering

Ulrik har efter dialog med andre fra bestyrelsen fået fremstillet en Skælskør AmatørSejlklub ROM. Klubbens medlemmer, gæster og lign. kan købe rommen hos Freddie
for 295,- pr. flaske. (70 cl). Og klubben kan også bruge den til udvalgte klubformål.
Pouls Vig har meddelt at de kommer på besøg i Pinsen. Ca. 8-10 både.

4.

Økonomi

5.

Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold)

Gennemgang af David
Sparekassen skal have opdateret oplysninger om hele bestyrelsen. Dokumenterne
sendes af David.
Der udarbejdes prokura til David, for at han kan godkende betalinger i Sparekassen.
Regnskabet ser stadig fornuftigt ud.
Aflæsning af el og vandforbrug (Henrik og Kristian)
Kristian og Henrik færdiggør data med sammenligning fra tidligere år, så vi kan se
grafer for de enkelte målere.
Status spunsprojekt (Ulrik)
Der er ikke mange nye oplysninger fra kommunen. Ulrik har kontaktet dem, men der
er ikke kommet returmelding. Kommunen er gjort opmærksom på det store
jordfaldshul i hjørnet ved bro 2.
Projekter generelt (Kristian)
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Torsdagsholdet:
• Legeflåden er malet og klar til søsætning.
• Emhætten forventes opsat i starten af næste uge, når hovmesteren alligevel har
lukket.
• Flagmast lægges ned og males inden længe.
• Maling af døre i omklædningsrum sker hvis det kan nås inden sommer.
Øvrige
• Omklædningsrum/udluftning – Et tilbud på genindvindingsanlæg er indhentet og
lyder på 45 tkr. + montering mm, så forventningen er at det runder mindst 60 tkr.
• Energioptimering – Ulrik og Kristian har drøftet muligheder for energioptimering
som kunne være med solceller på klubhus og eller multirum, hvortil der kan
tilknyttes luft til vand pumper. Der er aftalt møde med en energirådgiver.
• Varmtvandsbeholder / solfanger. Anlægget er gennemgået fra a-z og det er
konstateret at føleren til panelerne var faldet ud og dermed er årsagen til fejlene vi
har set fundet.
Opmåling af skrænt
Skrænten bag masteskuret er opmålt og der kan pt ikke konstateres at skrænten
skrider.
Der er set rotter i klubben igen, så kommunen kontaktes.

6.

Hovmester

7.

Broudvalg

8.

Kapsejladsudvalg

9.

Juniorer

10.

Sejlerskole

11.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter

12.

Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Svend Ditlevsen er godt i gang med estakaderne, og mangler blot nogle pæle for at
færdiggøre det sidste.

OK stævne i Skælskør.
Slagelse Vinkompagni Cup startede i går onsdag. 14 både deltog.
Alle opfordres til at tage billeder til Facebook. HUSK at tagge #slagelsevinkompagni

Klubbens motorer har været til service og er helt klar til sæsonen.
SB20’erne er hentet og den blå males meget snart. Den hvide afventer lidt.
Sommersæsonen er i gang og er startet i fint vejr.

Ingen bemærkning.

Første fredagsgrill har været arrangeret.
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13.

Næste møde

Næste møde 14. juni 2022 kl. 18.00 og efterfølgende 11. august 2022 kl. 18.00
På mødet den 14. juni fastlægges resten af årets møder.
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