Skælskør Amatør-Sejlklub

Bestyrelsesmøde i SAS
1. september 2020
Dagsorden

Mødedeltagere

Status

Claus Møller Christensen

Referent

Morten Lindquist
Arne Hansen
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen

Afbud

Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen
Anders Tümmler
Lizette Rysgaard

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Drøftelse af bestyrelsens opgaver, kompetencer og ressourcer
Claus laver udkast til ansvarsområder for bestyrelsen

3.

Konstituering

4.

Orientering

Formand – Claus
Næstformand - Ulrik
Kasserer – Arne
Referent – Morten tager næste gang og vi forsøger med en turnus
Broudvalg - Jesper
Lokaler og Arealer - Claus
Hovmester – Per
Sejlerskolekontakt - Lizette

Claus orienterede om dialog med et medlem omkring klubbens regler og forholdene
er bragt i orden.
Et medlem har fået tilladelse til at bo fast i båden indtil udgangen af september
måned.

5.

Økonomi
Arne orienterede om regnskabet. Beholdninger kontrolleret og fundet ok.
Det blev besluttet at tage et check på klubbens bankforbindelse og priserne.
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6.

Lokaler og Arealer
Hæk er klippet af Slagelse Kommune. Kommunen er kontaktet med ønske om at de
meddeler hvornår de kommer og klipper, så vi kan fjerne joller mm
Torsdagsholdet
Plæne/jolleplads er nu næsten færdig. Der mangler asfalt i kanterne mod den
eksisterende plads/asfalt. Det er rigtigt flot arbejde.
Broerne står på planen for vedligehold. Brodække fastgøres, kanter udbedres/skiftes
så nye pladsnumre kan monteres efterfølgende.
Maling af terrasse og trappe sker torsdag.

7.

Hovmester
Forlængelse i 2 år – til udløb 31/12-2023 er sendt i udkast til og mundtligt
accepteret af hovmesteren.
Hovmesteren betaler en evt. huslejestigning fra Slagelse Kommune overfor
Sejklubben. Hovmesteren betaler ikke for strøm og vand, men der er indgået en
sponsoraftale med hovmesteren.
Hovmesteren har skiftet alle hårde hvidevarer, men lokalerne er/bliver meget varme.
Henrik undersøger mulighederne for ventilation af klubhusets køkken og rum.

8.

Broudvalg
Alle pladser er lejet ud (2 for en kortere periode). Der er kommet 8 nye
bådpladslejere i år. Der er 14 på venteliste.
Både der skal op på parkeringspladsen vil ske lørdag den 24. oktober 2020.

9.

Kapsejladsudvalg
Harboe Cup er som bekendt desværre aflyst og jubilæum udsat til 2021. Harboes
Bryggeri har valgt at støtte klubben med et beløb uanset at Harboe Cup i år er aflyst.
Bestyrelsen takker for det gode samarbejde.
Slagelse Vinkompagni Cup sejles sidste gang 2/9. Klubmesterskab 5/9 og Skæl-Cup
26/9
Der overvejes en SB20-cup som tidligere.

10.

Juniorer
Der har været afholdt Lodsbrotur 21-22 august. Men 22/8 blev aflyst pga for meget
vind. 4 juniorer har været i Roskilde og ryddede præmiepodiets øverste plads. Feva
Magnus/Andreas nr. 1, Zoom Julie nr. 1 og Ida-Marie nr. 2.
Sidste træning og klubmesterskab er under planlægning.
Ejeren af Askeladden-jollen forsøges kontaktet for fjernelse af jollen. Anders forsøger
at tage kontakt.
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Rengøring og oprydning af juniorrum planlægges.

11.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter
Per var med på Vejrø. God tur med mange medlemmer – 14 både.
Standernedhaling vil være den 24. oktober kl. 14.00.
Vi forsøger med et vinarrangement i sejlklubben en fredag.

12.

Eventuelt
Ulrik har etableret et drev på Google Drev, hvor vi kan dele dokumenter så alle har
adgang til vedtægter, brevpapir m.m. Ulrik skriver ud til alle inden adgangen deles.
Ulrik/Peter er ikke nået længere med ombytning af kameraer m.m. De kigger på det
igen. Ulrik afgiver gerne opgaven hvis der er andre interesserede. Nye og større
skilte om videoovervågning skal opsættes. Opgaven gives til tordagsholdet.
Lys på broerne – skal checkes af torsdagsholdet.
Ansøgning om redningsstiger sendt til Tryg.
Ansøgning om hjelme til juniorer sendt til Tryg.

13.

Næste Møde
Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 18.00
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