
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, Telefon 5819 6016 

 
Referat af bestyrelsesmøde 19. dec. 2011.  

 
Dagsorden.  

 
1. Meddelelser v. formanden. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Godkendelse af referat. 
4. Regnskab. 
5. Klubhus. 
6. Kapsejladsudvalg. 
7. Broudvalg. 
8. ”Bundstokken” 
9. Juniorudvalg. 
10. Ordinær generalforsamling. 
11. Evt. 
12. Punkter til næste møde. 
13. Næste møde.    

 
Deltagere: Samtlige best. medl. + suppleant Jan Baisner. 
 
 

1. Ekstraordinær generalforsamling aflyst , da det ikke var muligt at 
overholde diverse tidsfrister. Vedtægtsændringerne bliver 
behandlet på ordinær generalforsamling i marts 2012. 
Dansk Sejlunion har 100 års jubilæum i 2013. Jan Jensen sørger 
for indlæg ang. SAS. D.S. udgiver et jubilæumshefte i denne 
anledning. 
Enighed om, at rejste forslag til dagsordenspunkter udsendes af 
bestyrelsesmedlemmet til alle øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
2. Ok.  

 
3. Ok. Fremover behandles/godkendes referat i løbet af en uge efter 

afholdt møde. Derefter vil det være tilgængeligt på hjemmesiden. 
 

4. Arne Hansen gennemgik regnskabet. Vi kommer ud af 
regnskabsåret med et pænt overskud. 

 
5. Dørpumpe ved indgang sættes op.(Jan Baisner).  

Varmepumpen i klublokalet aktiveres via fjernbetjeningen. Selve 
pumpen må ikke røres. Orienterende opslag sættes op.(Jan 
Baisner) 

 Varmen i juniorhus klargøres til vinter. 
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6. Storebæltsmesterskab for Nordiske Folkebåde afvikles i august 
måned. 

 
7. Elmålere: Samme målere skal bruges af alle bådejere, der bruger 

strøm i vinterperioden. 
Mastekran: Ny motor er kommet hjem. 

 
8. Der nedsættes et udvalg ang. bladets fremtidige drift. Udvalget 

består af: Redaktøren Per Kongshøj Madsen, Jan Jensen og 
Andrea Joost. 

 
9. I marts 2012 bygger forældre til jollesejlere flydebroer. 

Claus efterspørger en positiv holdning til alle vores medlemmer, 
samt en positiv tilkendegivelse og omtale af vores sponsorer. 
Enighed om, at der til klubbens arrangementer kun sælges og 
serveres Harboe produkter. 
Vinterteori: Der undervises 1. mandag månedligt. 
Trænere skal på kursus. Ungdomssejlerne viser flaget ved en 
”livsstilsmesse” i Skælskør hallen 4. marts 2012 og opfordrer 
seniorer til at deltage. 
Feva joller optimeres med nye sejl og ror til den kommende 
sæson. 

 
10. Bestyrelsen gennemgik køreplanen for gen. forsamling 

27. marts 2012. 
      
 

11. Intet. 
 

12. Generalforsamlingen marts 2012. Budget. Forslag til kontingent. 
Bestyrelsens beretning. 

 
13. Næste bestyrelsesmøde 23. jan. kl 18:30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


