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Bestyrelsesmøde 23.maj 2017. 
Referat 

 
Mødedeltagere: 
Bjarne Venø (formand) 
Ulrik Sams (næstformand) 
Arne Hansen (kasserer) 
Peter Jensen 
Lars Ellegaard  
Claus Møller Christensen (referent) 
Morten Lindqvist 
Per Kongshøj Madsen 
Anja Kiersgaard (afbud) 
 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
Slagelse Kommune har indbudt til nabohøring om udvidelse af 
parkeringsforhold. Mødet er den 7/6 i multirummet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 
3. Regnskab. 
Regnskab for indeværende år til dato blev gennemgået og godkendt. 
Beholdninger kontrolleret og fundet OK. 
Ansvar: Arne 
 
4. Broudvalg. 
Der tages kontakt til 2 medlemmer om deres bådpladser.  
Ansvar: Peter 
 
5. Sommerstævne DFÆLE 
Anja havde meddelt afbud inden mødet. Anja har fremsendt budgetoplæg og 
invitation fra Dfæles hjemmeside til Ulrik. Dokumenter blev gennemgået og 
der er en række ubesvarede spørgsmål. Dfæle indbydes til møde for drøftelse 
af spørgsmålene. 
Ansvarlig: Ulrik 
 
6. Havnens dag 10. juni 
Lars orienterede om vores og byens mange aktiviteter. Lars koordinerer med 
de involverede. Korsør Lystfiskerforening kommer i SAS og demonstrerer 
udkast med fluestang m.m. 
Ansvar: Lars 
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7. Juniorudvalg. 
Nu er der rigtigt gang i træningen. Der er mange glade unge, lidt færre 
søstjerner end tidligere, men det er et pænt passende antal. 
Der er også kommet gang i Zoom 8 nu. 
Malte skal til stævne i Vallensbæk Kr. Himmelfart og Amalie Dige, Kristine 
Sams og Ida Rosenstand skal til Sailextreme i Kerteminde i pinsen. 
 
Sejlsportsligaens første stævne er den 27-28 maj i Struer. Laura, Casper, 
Nikolaj og Claus deltager fra SAS og Maiken er RIB fører.  
Alle medlemmer opfordres til at udfordre holdet. Det er åbent for alle at 
deltage i ligasejladsen, og selvom holdet der sejler første stævne vil de givet 
mangle besætning til enkelte stævner. Claus kan kontaktes. 
Ansvar: Claus 
  
8. Hovmester. 
Per orienterede om møde med hovmesteren og kom med oplæg til forlængelse 
af kontrakt med justeringer. Hovmesteren er generelt glad for at være i 
klubben. 
Per justerer kontrakten efter kommentarer og aftaler med hovmester. 
Ansvar: Per 
 
9. Evt. 
Skyl af sportsbåde og RIB skal foregå over vand, eller på en måde så det ikke 
sviner på både i området. 
 
10. Punkter til næste møde 
Harboe Cup, Trænerforhold,  
 
11. Dato for næste møde 
15.juni kl. 18.00 
 
N.B Husk mødet starter kl. 18.00 
Send afbud til Ulrik, hvis du er forhindret i at deltage. 


