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Bestyrelsesmøde i SAS 3.Nov 2015. 
Klokken 18. 

 
Dagsorden. 

 
1. Meddelelser v. formanden. 

Formanden har været i dialog med Skælskør havn angående kran fra Harboe.. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

 
3. Regnskab. 

Godkendt. Beholdninger er kontrolleret og fundet i orden. 
 

4. Broudvalg. 
Ole redegjorde for el-forbrug vedr. broer / klubhus. 
Beddingsvogn skal renoveres. 
Det præciseres : det er IKKE tilladt at opbevare bom i masteskuret 

  
5. Lege flåde. 

Det forventes at legeflåden søsættes april 2016. 
Der ligger fotos af processens fremdrift på hjemmesiden. 
Stor ros til hele holdet, der bygger og bygger. 

 
6. Multirum. 

Ole har produceret en skitse af altan på vestsiden af multirummet. 
Det skal undersøges om det er muligt at få en forhåndstilladelse til opførelse. 
Der skal laves et økonomisk overslag. 
Der bliver monteret varmepumpe snarest. 
Der er blevet lagt gulv i lokalet. 
Vi talte om omfang af køkken i lokalet, priser indhentes. 
Ole laver skitse til indretning af rummet. 
Stor ros til alle, der har deltaget i opførelse af multirummet. 

 
7. Juniorudvalg. 

Juniorerne har startet vinterteorien. Holdes ca. 1 gang om måneden 
Forældreudvalg har arrangeret Halloween den 7/11 i klubhuset 
Juniorer kommer med til vintertræning på fjorden, hvis de har tørdragt og er vurderet 
klar af trænerne. Pt har Freja sagt ja. 
Claus har deltaget i arbejdsmøde omkring Aquapark Slagelse, en vej mod den aktive 
vandsports kommune. Projektet har fået klubbens input til hvordan vandsportsanlæg 
(svømmehal mm) kan anvendes af sejlere. 
Claus deltager i møde med Dansk Sejlunion om mulige nye stævnekoncepter ala Torm 
grandprix serien. 
Den hvide RIB er udskiftningsmoden. I løbet af vinteren udarbejdes indstilling til 
udskiftning. Den lille RIB skal have ny styreflex. 
Der afholdes møde blandt juniorafdelinger i kredsen i december. 

 
8. Hovmester. 

Bestyrelsen blev orienteret om afholdt møde med hovmester. 
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9. Evt. 
Der indkøbes nye stole til klubhuset. 

 
10. Punkter til næste møde. 

Budget/takster 2017.  
 

11. Dato for næste møde 
2. December 

 
N.B Husk mødet starter kl. 18.00 
 
 
               Ingen afbud. 
 
 


