
Skælskør Amatør-Sejlklub 

 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS  

13. Juni 2019. 
 

Referat 

 

Mødedeltagere  Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist    

Arne Hansen     

Anja Kiersgaard    

Ulrik Sams    Afbud 

Jesper Bjerge Christensen   

Henrik Stæhr    

Per Falk Rasmussen   

 

 Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

 

 Information  
ACtummler@gmail.com indsættes i fælles mailingliste. 

Ansvar: Anja 

 

Zhik tøj. Bestillinger foretages i aften. 

Ansvar: Claus 

 

 Regnskab 

Regnskab gennemgået og godkendt. Beholdninger kontrolleret og fundet ok 

Ansvar: Arne 

 

 Hovmester 
Statussnak: indgangen opryddet og parasoller er tøjrede. Rengøringstavler på toiletterne opsat. Årsplan for 

arrangementer afleveres til hovmester.  

Ansvar: Per 

 

Klubhus, rengøring: rengøring er bestilt til før og efter sæsonstart til hovedindgangen.  

Ansvar: Anja 

 

 Broudvalg 

Ledige pladser er fordelt.  

Harboe-kran status: service mandag. 
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Mastekran: forsikringssag i gang. 

Ansvar: Jesper 

 

Opbevaring af master: det indskærpes at læse pladsreglementet og i øvrigt at behandle folks materiel ordentligt. 

Træmaster kan ophænges udenfor masteskuret under plastoverdækningen v. bænke/bordesættene. 

Jesper skriver en mail til sensommer med henvisning til reglement og hensyntagen. 

Ansvar: Jesper BC 

 

 Juniorudvalg  
I weekenden var der stævne i Kerteminde med 6 børn og mange voksne. Lidt for meget vind, men god udfordring for 

børnene, som var glade.  

Ansvar: Anders Tümmler 

 

 Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Vedligeholdelsesteam:  

Intet nyt, da sejlsæsonen er startet. De har lavet et kæmpearbejde henover vinteren. 

Ansvar: Claus 

 

Aktivitetsudvalg:  
Sankt Hans: Arrangement på vej. Annonceres på FB. 

Ansvar: Per 

 

Vinsmagnings-arrangement fra vores sponsor er under planlægning. 

Ansvar: Ulrik 

 

SB20-arrangement: søndag d.23.06 kl 12. Annonceres på FB. 

Ansvar: Claus 

 

Årshjul udarbejdes af Anja, som sammensætter en liste til distribution på hjemmeside og FB. Anja begynder med de 
på hjemmesiden værende arrangementer. Liste påbegyndes med udkast til næste møde. 
Anja afbud – samme status som sidst. 
Ansvar: Anja (liste) – Arrangementer til liste: Alle 
 
El-forbrug: Strømforbruget overvåges løbende. Henrik forsøger at skaffe overblik over opdelingen af forbrug på de 
forskellige målere hen over den næste måned for at lokalisere særligt forbrug.  
Ansvar: Henrik 
 

 Til drøftelse/beslutning, i øvrigt: 
Anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af jolle pladsen drøftes med kommunen. 
Ansvar: Claus 
 
Internet eller et FIBIA fibernet? 
Mobilt bredbånd bestilt hos YOUSEE. FIBIA er ikke relevant pt. 
Ansvar: Ulrik 
 
Facebook-siderne sammenlægges 
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Morten taler med Per Kongshøj og checker, hvilke forøgede muligheder, der ligger i siden frem for gruppen. Gruppen 
nedlægges så der kun er én side.  
Ansvar: Morten 
 
Oplæg til møde for nye medlemmer 
Morten laver et oplæg til hvad og hvordan vi fortæller nye medlemmer om klubbens mange muligheder. Anja og 
Morten udarbejder sammen et oplæg. 
Ansvar: Morten 
 
Skilte til skraldespande 
Henrik gør nu noget ved det. 
Ansvar: Henrik 
 

 Aftaler 
Punktet lukkes. 

Ansvar: Claus 

 

 Eventuelt 
Aflæsning af målere.  
Se ovenfor 
Ansvar: Henrik / Jesper 
 
Nyt punkt indføres fast i Dagsorden: Bygninger og Udendørs arealer 
Ansvar: Anja 
 

 Punkter til næste møde 
 
 

 Dato for næste møde 
Tirsdag d. 13. august 2019 kl 18 MED SPISNING. 

 


