Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 14.april 2015.
Klokken 18.
Dagsorden.
1. Meddelelser v. formanden.
• Turbøjer
• Værkstedsrum
• Fiskerrum
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Regnskab.
4. Broudvalg.
5. Legeplads
6. Multirum
7. Jubilæumsfest.
8. Hovmester.
9. Fremtid
• Vedligeholdelsesbudget
• Spil/Beddingsvogn/Mastekran
• Pladsbredde
10.

Evt.

11.

Punkter til næste møde.

12.

Dato for næste møde.

N.B. Husk mødet starter kl 18.
Send afbud til Bjarne, hvis du er forhindret i at deltage.
Referat:
Til stede: Arne, Søren, Bjarne, Peter, Per, Ole, Claus
Afbud: Jesper, Lars
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1. Bjarne orienterede
• Udgifter til turbøjer dækkes af Dansk Sejlunion. Eneste opgave for
SAS er at stille mandskab til hjælp ved udlægning og optagning. 1
bøje er udskiftet og den gamle er overleveret til SAS. Denne
anvendes fremover som fast kapsejladsbøje i Kobæk.
• Værkstedsrum indrettes ved spillet. Medlemmer som evt. har
værktøj til overs opfordres til at lægge dette i det nye
værktøjsrum, når dette er klar. Det nuværende broudvalg lokale vil
fremover blive anvendt til fritidsfiskere blandt medlemmerne.
• Referater fra bestyrelsesmøder udskrives og gemmes hos
formanden.
2. Godkendt
3. Arne gennemgik regnskab og konti blev kontrolleret. Arne har været til
møde i Sparekassen Sjælland ang. klubbens engagement. Spks kigger på
eventuelle forbedringer og vender tilbage.
4. Årets forventede udskiftninger og forbedringer drøftet.
• Taget på masteskuret skal skiftes. Påtænkes gennemført efter
Harboe Cup.
• Beddingsvognen skal regalvaniseres
• Spillet efterses. Det har været i klubben i rigtigt mange år, og vi
skal sikre, at vi fortsat har et godt og brugbart spil.
• Understøtning til beddingens skinner skal efterses og efterfyldes
• Estakader er forbedret af Svend Ditlevsen og der skal skiftes
ganske få agterpæle
5. Legeplads udsættes til næste møde.
6. Søren og Ole laver en plan for arbejdshold. derefter kontaktes
medlemmer og forældre. Norisol har sponsoreret en del af isoleringen
7. Jubilæumsfest og standerophaling. Ved standerophaliing udleveres
jubilæumsbøger til medlemmer. Under festen holder formanden tale, Per
holder tale for damerne og Steen Andreasen underholder.
Der serveres kaffe og kage ved standerophaling og flotillesejlads skydes i
gang kl. 13.30. Alle opfordres til at tage interesserede med ombord.
Moleøl ved ankomst til SAS.
8. Udvalget har haft samtale med ansøgerne til hovmesterposten.
Bestyrelsen blev orienteret og forventninger samt betingelser for
hovmesterstillingen blev drøftet. Ansøgeren kontaktes og får
tilbagemelding hurtigst muligt efter endelig formulering af bilag til
kontrakt. Der vil være fokus på at fastholde at det er
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foreningens klubhus og at driften fortsat primært skal virke som et
klubhus.
9. Fremtid
• Se under broudvalg
• Belastningstavler sættes op ved kraner og spil
• Pladsbredder drøftes på et senere tidspunkt
10.

Intet

11.

Modtagelse af nye medlemmer

12.

Næste møde 12/5 kl. 18.00
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