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Referat 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist Afbud 
Arne Hansen  
Anja Kiersgaard  
Ulrik Sams  
Jesper Bjerge Christensen   

Henrik Stæhr  
Per Falk Rasmussen  Afbud 
Anders Tümmler  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
v/Alle 

2. Orientering 
Referat fra sidste møde sættes på www. Webmasteren har orlov og materiale til Facebook og www sendes til Claus. 
v/Alle 

3. Økonomi 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Beholdningerne er kontrollerede. 
v/ Arne 
 
4. Lokaler og Arealer 
Spuns: (ref. af møde med kommunen i går) Embedsmanden fra Center for Kommunale Ejendomme har indstillet til 
budgetforhandlingerne, at der udføres jernspuns. Der lægges i indstillingen op til en leje for sejlklubben, men 
kommunens politik på dette område er meget forskellig og dette skal ensrettes inden en ny lejekontrakt udarbejdes. 
Der kan blive tale om at Klubhuset med hovmester skal udskilles som erhvervslejemål. En indikativ leje anslås til ca. 5-
6.000 kr./årligt. Stenmuren repareres. Kommunen overvejer om Roklubbens spuns skal med under samme runde. 
Ansvaret for sikkerheden på pladsen foran Klubhuset er SAS´. Derfor vil der blive afspærret, hvis spunsen skrider mere. 
 
Jolleplads: pladsen er anlagt med sten. Torsdagsholdet har ydet en kæmpeindsats. Der mangler kun kantning mod den 
gamle asfalt. Kanten mod græsset skal blot gro til. Overskydende jord lagt af på græsplænen skal fræses og udjævnes. 
Den eksisterende jolleplads afmærkes mod parkering med materiel og opmærkning 
 
Højvandssikring af Skælskør: SAS skal medvirke til at påvirke politikerne til at undersøge løsningerne ude i Fjorden. 
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v/Claus 

5. Torsdagsholdet 
De holder sommerferie og har kun en smule oprydning tilbage på denne side af sommerferien.  
v/Claus 

6. Hovmester 
Efter Generalforsamlingen skal det drøftes med hovmesteren om aftalen skal udvides med endnu en periode.  Hvis 
Generalforsamlingen ikke kan afholdes i tide inden aftalens ophør, skal det drøftes om aftalen skal forlænges med 2021. 
v/Per 

7. Broudvalg 
Plads 111 og 112 er ikke solgt, men 112 er udlejet. Det er små pladser B/L: 2,2 x 6 m.  
Sorte plastpæletoppe sælges på den blå avis og der undersøges alternative løsninger i metal. 
1 stk pæl er fejlplaceret/skrå og er forsøgt oprettet med taljetræk. 
Der indkøbes el-måler til ad hoc kontrol af forbrug på både. 
Visse el- og vandstandere overvejes flyttet. Dette drøftes med Torsdagsholdet som en del af arbejderne til efteråret. 
Pladsnumrene sidder skævt ift flyttede og nedlagte pladser. Der er udarbejdet en ny plan for nummerering og numrene 
flyttes vha klubmedlem. 
Skilt til estakaderne: det bestilles i str. 80 x 120 
v/Jesper 

8. Kapsejladsudvalg 
Onsdagssejladserne er gået i gang med forskudt start. Efter Regeringens pressemøde på mandag d.08.06 vil vi 
formentlig have ændrede/oprindelige retningslinier for sejladserne. 
v/Claus 

9. Juniorer 
Der pusles med landaktiviteter. RIB-bådene er bedre sikrede mod at blive stjålet nu, hvor de står på bukke og 
motorerne peger ud over broen. Motorer er fastlåst med kædelåse. Medlemmer, som skal bruge kranen, kan bede 
bestyrelsesmedlemmer om hjælp til at komme til kranen. 
Sort slange ved siden af legeflåden fastgøres. 
Øvede sejlere sejler efter planen. 
Begyndersejlere er startet planmæssigt og der er 5 deltagere fra næste uge. 
Søstjernerne starter så snart Regeringen melder klart ud. 
Malte tilbydes trænerjob hvis han vil og supplerer med Duelighedsbevis og Trænerkursus. 
Der opfindes aktiviteter for de unge som alternativ til sejladser, der er aflyst pga. Corona. 
v/Anders 

10. Aktivitetsudvalg (Aktiviteter?) 
Generalforsamling: kan tidligst forekomme i august og overvejes at være delvist virtuel. Efter regeringens pressemøde 
mandag vides mere om, hvad der vil kunne være muligt. 
v/Claus 

11. Eventuelt 
Alle bedes tjekke mailgruppens mailadresser. Der bruges jævnligt forkert til Jesper. Brug jebch@regionsjaelland.dk 
SejlSikkert: pakke med udstyr er ankommet og vi skal vurdere om noget af udstyret skal monteres på klubbens område. 
SB20´erne står stadig på land da kapsejladsholdet ikke kan komme på vandet. 
Juniorrummet opryddes. Anders har bolden. 
Aflæsning af strøm: forbruget i Klubhuset er faldet. Det skyldes slukning af flere apparater under Corona. 
Solcelleanlæg. Overkogningssikring monteres. Jesper har bolden. 

12. Næste Møde 
Onsdag d.01.juli kl 18/uge 27 
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