
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  SAS.	  11.	  nov.	  2010.	  

Dagsorden.	  

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

1. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
2. Godkendelse	  af	  ref.	  11.	  okt.	  2010.	  
3. Regnskab.	  
4. Kapsejladsudvalg.	  
5. Klubhus.	  
6. Ekstraordinær	  generalforsamling.	  
7. Broudvalg.	  
8. Juniorudvalg.	  
9. Evt.	  

	  
1. Ok.	  
2. Ok.	  
3. Ny	  computer	  indkøbt	  til	  klubbens	  regnskabsføring.	  Pris	  kr.	  6800.	  Software	  kr.	  1200.	  
4. Vi	  forsøger	  næste	  år-‐	  2011-‐	  at	  styre	  Harboe	  Cup	  –	  Agersø	  rundt	  og	  ”onsdagssejladser	  via	  

ad	  hoc	  udvalg.	  
Næste	  år	  har	  Harboe	  Cuppen	  40	  års	  jubilæum.	  Derfor	  arbejdes	  der	  på,	  at	  gøre	  jubilæums-‐
stævnet	  til	  noget	  helt	  specielt	  for	  alle.	  

5. Klubhusets	  loft	  skal	  renoveres	  for	  at	  forbedre	  akustik	  og	  isolering.	  Arbejdet	  udføres	  i	  jan.	  
og	  feb.	  2011	  samtidigt	  med	  toiletombygningen.	  

6. Der	  er	  nedsat	  et	  byggeudvalg	  til	  styring	  af	  ombygning	  af	  toiletter	  og	  baderum.	  Udvalget	  
består	  af	  :	  Jens	  Kolding(formand)-‐	  Thomas	  Frederiksen-‐	  Flemming	  Larsen	  og	  Søren	  Kæstel.	  

7. Toredo	  marine	  projekt	  chekker	  broer	  og	  agterpæles	  tilstand	  .	  Pris	  kr.	  16.000.	  
Havneregulativet	  skal	  opdateres.	  

8. Skælskør	  Amatør-‐Sejlklub	  er	  nu	  godkendt	  som”	  ungdomsvenlig	  sejlklub”	  under	  Dansk	  
Sejlunion.	  Vi	  opfylder	  hermed	  en	  række	  krav	  fra	  Sejlunionen.	  
Sydbank	  har	  skænket	  os	  kr.	  30.000.	  til	  jollekøb.	  Der	  kigges	  på	  bl.a.	  Zoom	  8	  jollen,	  men	  i	  så	  
fald	  er	  ønsket	  2	  både	  for	  at	  give	  optimal	  træning.	  Jolle	  2	  ventes	  også	  sponsoreret,	  men	  
indtil	  da	  lånes	  30.000	  rentefrit	  i	  D.S.	  til	  køb	  af	  jolle	  nr.	  2,	  hvis	  beslutningen	  bliver	  Zoom	  8	  
joller.	  

9. Der	  søges	  om	  lån	  fra	  Dansk	  Sejlunion	  til	  ny/ombygning	  af	  toilet	  og	  loft	  i	  klubhuset.	  Max.	  
lån	  kr.	  100.000.	  Lånet	  er	  rentefrit.	  
Arne	  spurgte	  om	  varmt	  vand	  fra	  solvarmeanlægget	  kan	  føres	  over	  til	  klubhuset.	  Det	  er	  
muligt.	  
Emner	  til	  næste	  møde:	  	  	  	  Gen.	  fors.	  22	  marts.	  	  	  	  	  	  	  Status	  på	  byggeprojekter.	  



Næste	  møde:	  20.	  dec.	  Kl.	  18.	  	  


