Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 14.sept. 2016.
Klokken 18.
Dagsorden.
1.

Meddelelser v. formanden.

2.

Godkendelse af dagsorden.

3.

Regnskab.

4.

Broudvalg.

5.

køb af sportsbåd

6.

Overvågning

7.

Juniorudvalg.

8.

Harboe Cup

9.

Hovmester.

10. Evt.
11. Punkter til næste møde
12. Dato for næste møde
N.B Husk mødet starter kl. 18.00
Send afbud til Bjarne, hvis du er forhindret i at deltage.
Afbud fra Anja og Ulrik
ad 1.

Status over tilstand og aktiviteter.

ad 2

Godkendt

ad 3

Arne gennemgik regnskabet. Vi har haft flere gæstesejlere end budgetteret og
tidligere år. Beholdninger kontrolleret og fundet i orden.

ad 4

Optagning af både til P-pladsen sker 15/10. Arne fordeler pladser. Aflæsninger af
forbrug fremlagt og drøftet. Samlet ser det fornuftigt ud.

ad 5

Klubben har tilmeldt sig til Sejlsportsligaens 2 division. Sydstævnekredsen har støttet
klubben med 4.000 i den forbindelse da SAS er første klub i kredsen som tilmelder sig
ligaen.
Derudover har Nordeafonden og Mærsk Fonden sponsoreret i alt 175.000 til indkøb af
sportsbåde til brug for klubbens aktiviteter. Af aktiviteter tænkes i denne forbindelse
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anvendelse som ’forbindelsesled mellem junior og senior’, til sejlerskole og til træning
i forbindelse med sejlsportsligaen.
Bådtype blev drøftet i bestyrelsen.
ad 6

Overvågning kører p.t. med 2 kameraer. Skilte opsættes når al montering er klar.

ad 7

Klubmesterskab er afholdt 9 deltagere.
Deltagelse i Herslev stævne 2 stk. nr. 1 og nr. 5.
Sidste træning for Søstjerner 22/9 og juniorer 29/9. Derefter kommer
vinteraktiviteter.
Trænerne har ydet en formidabel indsats. for sæsonen 2017 skal vi se på
sammensætningen på ny, men forhåbentlig bliver de fleste på holdet.

ad 8

ca. 250 tilmeldinger pt de fleste poster er besat og bemanding ser fin ud.
MENY sponsorer morgenmad – husk at handle der.
DS er fortsat rigtig glad for samarbejdet.

ad 9

Hovmesteren har lejet klubhuset ud til medlemmer den 19/11. Aftalen og
udmøntningen opfattes gensidigt som en fin ordning i en åben og positiv stemning.

ad 10

Arne tager kontakt til Jesper B. Christensen ang. modtagelse af nye medlemmer.

ad 11

Sportsbåde forbliver et punkt de kommende møder.
Overvågning tages af. Øvrige punkter medtages igen.
Regelsæt for anvendelse af kran.

ad 12

Mandag den 24/10-2016 kl. 18.00.
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