
Referat af bestyrelsesmøde i SAS 2. aug. 2010. 

 

Dagsorden. 

 
1. Meddelelser v. formanden. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Godkendelse af ref. fra møde 28. juni. 

4. Regnskab. 

5. Kapsejladsudvalg: Guldpokal / Storebæltsmesterskab. 

Luffeklubbens gen. Fors. 

Harboe cup. 

6. Klubhus. 

7. Ekstraordinær generalforsamling. 

8. Broudvalg. 

9. Juniorudvalg. 

10. Vision 2015. 

11. Evt. 

12. Punkter til næste møde. 

13. Næste møde. 

 

Mødedeltagere: Jan- Arne- Claus- Søren- Flemming og Henrik. 

 

1. Formanden orienterede om blandt andet kurser i D.S. regi, der kunne give gode ideer 

til bedre klubledelse. Ingen bestyrelsesmedlemmer deltager, da vi er optaget af 

mange andre presserende opgaver. 

2. Ok. 

3. Ok. 

4. Intet usædvanligt at berette. Gæstesejlere har indtil videre lagt kr. 25.000. i klubbens 

slunkne kasse. Beløbet er mindre end normen. 

5. Deltagerantal til Guldpokal 38 / Storebæltsmesterskab 14 er mindre end det 

forventede antal. Derfor beskar vi budgettet tilsvarende på forskellige poster bl.a. 

bespisning af hjælpere, præmier, måling, kran og møder. 

 

Luffeklubbens gen. fors. afholdes denne måned. Søren har sendt vores krav til deres 

kasserer. Forventer et snarligt udspil fra Luffeklubben. 

 



Harboe Cup: Planlægningen er i gang . Nu er dommerbesætningen ved at være på 

plads. Bureauet får bedre arbejdsbetingelser med 3 nye computere, vi har fået stillet 

til rådighed på ubestemt tid. Aftaler med hjælpere arbejdes der på løbende. 

 

6. Vi overvejer, at sætte ny loftsbeklædning op. Det gøres primært for at forbedre 

akustikken i rummet. Arbejdet udføres v. ”frivillig” arbejdskraft. Vi diskuterede, 

hvorvidt der skulle være 1 eller 2 toiletter i indgangspartiet.  

 

Der afholdes snart statusmøde med hovmester, for at følge op på hans og klubbens 

oplevelser af aftalen. 

 

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i uge 45 tirsdag d. 9. november kl 19 i SAS 

klubhus. Bestyrelsen fremlægger et forslag til etablering af 2 toiletter i / ved 

klubhusets indgangsparti. Desuden har både Jan Baisner og bestyrelsen forslag til 

ændring af bade- og toiletforhold i juniorhuset.  

Ved mødet vil der være en orientering om ”Vision 2015”- Juniorprojektet- og MKS. 

 

8. Der er 3 ledige pladser. De bliver tilbudt som lejeplads. 

 

9. Juniorerne er på tur til Lodsbroen lørdag d- 7 aug. Deltager snart i Lion`s club 

arrangement for at skaffe penge til aktiviteter. Claus søger ihærdigt midler fra fonde 

til juniorbyggeprojekter bl. a. grejrum og opholdsrum. 

 

10. Intet nyt. 

 

11. Standernedhaling foreslås medio okt. samtidigt med bådoptagning f. eks. 23. okt kl. 

14 

 

12. Næste dagsorden: Extraordinær gen. fors.  / Evaluering af GOLD CUP / 

Storebæltsmesterskab. 

 

13. Næste møde tirsdag 7. september kl 18 i klubhuset. 

 

 

 

 


