Bestyrelsens beretning for året 2017.
Bestyrelsen redegør hermed for de overordnede aktiviteter der har været i klubben i løbet af
sæsonen 2017. I beretningerne fra de enkelte udvalg er aktiviteterne yderligere beskrevet.
Iflg. Miljøstyrelsens regler, blev der i foråret udarbejdet en affaldsplan for sejlklubben. Dette
skal fremover gøres hver 3. år.
Vinteren har igen i år været isfri, så vi har sluppet for skader på broerne.
Der var standerhejsning den 22. april. Her blev den nye Harboe kran indviet af Pernille Harboe
Obling og Jens Løppenthin. Derefter var der navngivning af de 2 nye sportsbåde som klubben
har anskaffet. Senere var der kaffe og kage i klubhuset og i multirummet, sponseret af
hovmesteren.
Dagen efter var der isætning af både fra parkeringspladsen.
Klubbens 2 turbøjer, blev med hjælp fra Lone og Henning, lagt ud i bøgevigen og taget op igen
senere på året. Til foråret kommer der nye bøjer, der bliver leveret af DS.
I juni måned indkaldte Slagelse Kommune til borgermøde vedr. brug af græsplænen til
parkeringsplads. Mødet blev holdt i multirummet og der var stor tilslutning. Efterfølgende har
sejlklubben udarbejdet en plan som er fremsendt til kommunen. Byrådet har godkendt planen
og der arbejdes fortsat videre med sagen.
Skælskør Amatør-Sejlklub deltog igen i år med ved ”Havnens Dag”, dog med et noget
skuffende besøgstal.
I juli måned var Skælskør Amatør-Sejlklub, vært ved Dansk Foreningen for ældre luftfartøjers
sommertræf. Bådene lå ved pakhuskajen og Det Røde Pakhus var ramme for arrangementet.
Det var et smukt syn med de mange gamle træbåde i havnen.
Ved DS klubkonference i Vingsted, var SAS repræsenteret med flere medlemmer. Det var et
meget inspirerende møde, der afstedkom at vi efterfølgende fik kontakt til Mikkel Anthonisen,
der holdt foredraget ”Oceans of Hope” i Det Røde Pakhus.
Der er lavet ændringer i pladsreglementet, således at det påhviler bådejeren at båden holdes i
rengjort og vedligeholdt stand. Der er oprettet venteliste for opbevaring af både på
parkeringspladsen.
Bestyrelsen havde indstillet Claus Møller Christensen til Årets Ildsjæle pris i Skælskør. Der var
27 indstillede og prisen gik til Ulla Kløcker fra Eggeslevmagle IF.
Hovmesteren opsagde den 1. december sin kontrakt med SAS, med fratrædelse den 28.
februar 2018. Der er skrevet kontrakt med ny hovmester, med start den 1. april 2018.

Beretning fra Broudvalget
Vi har udskiftet pladsoversigten i klubhuset med en udgave som er nemmere at redigere end
den gamle.
Ved Harboekranen er brodækket færdiglavet og kranen har gennem året bevist sit værd, både
ved ugentlig brug af juniorerne og ikke mindst til DFÆL stævnet hvor den blev brugt flittigt.
I forbindelse med forårsrengøringen af broerne, har vi indkøbt en fejemaskine. Holdet som står
for sprøjtningen af broerne, udtrykte i foråret tilfredshed med fejemaskinens arbejde.
Maskinen sviner dog noget og det kan være umuligt ikke at sprøjte på de både som ligger i
vandet. Vi vil prøve at advisere bådejerne inden arbejdet påbegyndes.
Broerne blev i foråret 2017, forsynet med nye redningsstiger til afløsning af de gamle og noget
tvivlsomme alustiger. Dette tiltag er endnu et skridt i retning af en godkendelse som Sikker
Havn.
På vedligeholdelsessiden er der slået nye pæle på begge sider af bro 2, så nu er bro 1 og bro 2
færdige med renovering af pæle. Der er nedlagt en plads på bro 2 og andre pladser er gjort
lidt bredere.
I forbindelse med pælearbejdet er der skiftet flere agter pæle og ændret lidt på
”affendringsrækværket” på ydersiden af bro 2.
Der er sidst på året bestilt pæletoppe til agter pælene. Det giver mulighed for at hænge
agterfortøjningerne op når man afsejler og pælene fremstår med et ensartet look.
I løbet af året har der været mange forespørgsler på bådpladser i klubben. En del bådejere har
i flere år ikke benyttet deres pladser. Vi har skrevet til de pågældende at hvis de ikke benytter
sig af pladsen i 2018, bortfalder deres ret til pladsen. Bestyrelsen appellerer til alle at man
fremover giver besked, hvis man ikke ønsker at benytte sin plads i en periode. Det vil gøre det
nemmere at fordele pladserne om foråret.
Der har været arbejdet med ny WI-FI løsninger på broerne. Vi har endnu ikke fundet en
løsning der er økonomisk ansvarlig.
Der har i år været i alt 580 overnattende gæstesejlere, fordelt med 273 med frihavnsordning
og 307 til fuld pris.
Der er kommet et par rettelser/ tilføjelser til pladsreglementet.:
Den ene omfatter landpladserne på parkeringsområdet i SAS hvor der oprettes en venteliste.
Den anden omhandler vedligehold af de både som henligger i havnen.
Der kan læses om begge i pladsreglementet på hjemmesiden.

Beretning fra Kapsejladsudvalget
Meny Cup
Der er blevet sejlet ialt 10 onsdagssejladser. Da det ikke lykkedes at skaffe et fast
dommerteam, blev opgaven fordelt på de deltagende både. Peder og Thormod delte opgaven
med at sejle dommerbåde.
Sæsonen blev afsluttet lørdag den 2. september, med et klubmesterskab, hvor der blev sejlet
3 sejladser. Efterfølgende var der mole øl og præmieoverrækkelse og om aftenen var der
middag med damer.
DFÆL
Fra den 13. – 15. juli, var SAS vært for DFÆLe’s sommertræf. Arrangementet var henlagt til
trafikhavnen med base i Det Røde Pakhus. Stævnet blev åbnet torsdag aften, hvor
borgmesteren bød velkommen og Harboes Bryggeri var vært med mole øl.
Fredag var der fremvisning af de smukke både og kapsejlads med KDY 15 m2 i Kobæk.
Lørdag var der igen kapsejlads og vejret viste sig fra sin absolut bedste side. Det var et smukt
syn med de mange gamle træskibe. Om aftenen var der gallamiddag og præmieoverrækkelse.
Harboe Cup
Vi har efterhånden en ret god statistik fra vejrguderne. Efter en generelt blæsende sæson og
specielt blæsende september, bød Harboe Cup på blandet vind. Lige fra ingenting til fine 7-8
m/s om søndagen. Vi må starte med at takke for det flotte vejr.
Igen har vi vist Skælskør og vores klub fra allerbedste side. Der er ingen som er i tvivl om at
Harboe Cup er et af de helt store fyrtårne i dansk sejlsport. Og det skyldes ikke mindst de
mange, mange aktive medlemmer som hvert år deltager både før, under og efter. Gæsterne
har haft en rigtig god weekend i Skælskør, og vores samarbejdspartnere har alle vendt positivt
tilbage omkring deres deltagelse og oplevelse under Harboe Cup. Vores tiltag med en ekstra
kran på Skælskør Havn blev i særdeleshed rost – et god tiltag som gentages.
Harboe Cup er en fast del af Dansk Sejlunions Grand Prix serie, som omfatter Optimist A,
Zoom 8, Europe, Laser Standard, Radial og 4,7 samt 29’ere og Hobie Cat 16 Spi. Men
derudover inviterer vi som altid også Optimist B og C, Tera og Feva XL. Alle fik mange gode
sejladser og selvom vinden drillede lidt fra starten, fik vi stadig afviklet 88 sejladser for de 353
joller.
Der har været rigtigt mange positive tilbagemeldinger fra Dansk Sejlunion, sejlere, forældre,
trænere og sponsorer. TAK til ALLE som har hjulpet.
Og en stor tak skal Harboes Bryggeri også have. Alle deltagende glæder sig hvert år til
stævnet, som næsten er som en stor fest. Det har Harboes Bryggeri en meget stor andel i. Og
i år blev evalueringen også en lille fest for alle hjælpere. Tak til Harboes Bryggeri for en dejlig
aften i bryggeriets nye bygninger.
Men også de andre sponsorer og samarbejdspartnere er vigtige for arrangementet. De er: One
Sails, Aarhus Seashop, Winner Optimist, Palby Marine, Pro-Safe, Orkla (Bähncke og Beauvais),
SLAM, Lærkesteensgårdens Kartofler, DinghyShop, Dalmose El-Service, Nykredit i Slagelse,
SuperBrugsen i Skælskør og Smartos Group. Og samarbejdet med Slagelse Kommune
fungerer rigtigt godt. Vi får støtte på en lang række områder. F.eks. lån af Skælskør Skoles
hal, områderne ved Kobæk og Noret, vand, strøm, badebro ved Kobæk samt skraldespande,
vejmarkeringer og meget andet. Og ved Harboe Cup 2018 står den nye badebro i Kobæk klar.
En solid en af slagsen som vi meget gerne må anvende.
Stævnet har vanen tro givet et fint resultat sportsligt, men også økonomisk har det været et
godt arrangement for klubben.

Beretning fra Sejlerskolen
En god og hyggelig sejlerskole–sæson er afsluttet
I sejlerskolen er deltagerne kommet omkring mange emner og undervisningsmetoderne har
været meget forskellige. Deltagerne har tørsejlet på søkort i multirummet og på vandet har vi
øvet mand over bord, havnemanøvrer, opankring samt trænet navigation ved hjælp af
kompas, navigator og selvfølgelig de gammeldags - men altid pålidelige uanset strøm ombord
eller ej – søkort.
Årets natsejlads gik til Agersø og her blev der øvet navigation ved fyr samt læsning af
lanterner. 5 både har deltaget og der har været i alt 13 elever, som alle har deltaget med stor
interesse og højt humør.
Som et nyt tiltag prøvede vi at sejle i SB20 bådene en enkelt aften, og det var så stor en
succes at det helt sikkert kommer på programmet igen i 2018
Sæsonen blev traditionen tro afsluttet med grillhygge. Desværre var vores trofaste grillmester
Kai-Ole Mortensen forhindret men Ole trådte til og sørgede for at grillen var varm til vi kom på
land og vi havde en hyggelig afslutning.

Beretning fra Aktivitetsudvalget.
2017 har været et overordentligt aktivt år, hvor mange medlemmer har valgt at møde op til
forskellige aktiviteter og mødt hinanden til hyggeligt samvær.
I januar spillede Flemming Fuglesang og Frank Guldager op til fællessang.
Februar startede med Falck fortalte om forebyggelse og bekæmpelse af brand om bord og
sluttede med Romsmagning, hvor Randi var en livlig og medlevende guide, der førte os rundt i
verdenen til de forskellige destillerier, hvor den gyldne drik blev brygget.
I marts var vi på tur til Caribien, med Per Westergaard som den levende fortæller.
April startede sejlsæsonen med isætning af både og den obligatoriske morgenkaffe i
multirummet med hjælp fra Bob og andre hjælpsomme medlemmer. Senere på dagen, efter
standerhejsning, fik vi kaffe og kage som Kristian sponsorerede.
I juni måned, var der arrangeret Pinsetur. Vejrguderne var ikke med os, men få medlemmer
mødtes i Karrebæksminde og havde en god frokost.
Havnens dag, er tænkt som en dag hvor interesserede, kan få indblik i hvad Skælskør AmatørSejlklub kan tilbyde alle der er vilde med vand. Medlemmer tilbød at vise deres både frem og
ville også give en sejltur. Juniorerne tilbød leg på vandet, sejltur i sejlbåde, gummibåde og
joller på fjorden, samt vindsurfer, standup paddel og børnekajak. Lars var klar på legeflåden
med friske fisk og krabber, til at krabbevædeløb eller til at klappe og overskride egne grænser.
På standerne langs havnefronten, var der mulighed for at lære at binde knob. Kaj havde tændt
op i grillen og der var mulighed for at bage en pandekage.
Den 17. – 18. var der Flotillesejlads til Vejrø. Svend var medarrangør og 43 medlemmer i 18
både tog sammen afsted og vi havde et par dejlige dage, med gåture, fællesspisning og god
musik, leveret af Ida og Jonas.
I juli var der sommerferie, men mange medlemmer stillede alligevel op med deres arbejdskraft
da SAS var arrangør for DFÆL`S årlige sommertræf.
September startede med klubmesterskab for kølbådene og efterfølgende middag i klubhuset.
Den 9. -10. var afsat til brombærtur, men igen var vejrguderne imod os. Tormod satte plan b i
kraft og vi mødtes i multirummet og kørte i biler uden for byen og samlede bær. Efter
frokosten, blev bærerne kogt til det skønneste syltetøj. Til kaffen fik vi pandekager og smagte
på de skønne bær.
Oktober måned, startede med fiskekonkurrence, som blev afbrudt på grund af uheld og
fiskemangel. Vi prøver igen 2018. Den 14. kom bådene op og standeren ned. Vi havde en
hyggelig morgenmad i multirummet og efter formandens tale, fik vi kaffe og kage samt
middag i klubhuset om aftenen.
I november var der film i Multirummet. Her viste Peter og Ole filmen om det gode skib Marta.
Der var fuldhus og bag efter blev der serveret en delvis Martafrokost. Den 25. var der
julefrokost og igen i år bugnede fællesbuffeten, med mange lækkerier. Efter frokosten var der
bankospil og gaveregn. En ekstra gave, et par sejlersko, blev vundet på en ekstra fuld plade.

Beretning fra Juniorafdelingen
Trænerstaben har ydet en stor indsats i 2017, og både børn og voksne har rost deres arbejde
ganske højt. Hele året har Laura og Casper givet de unge sejlere helt specielle oplevelser og
træningsøvelser. Nikolaj var med på trænerholdet indtil august, hvor han flyttede til
København for at starte på studie på CBS. Vi kommer dermed ikke til at trække på hans
trænerkræfter i de kommende år, men vi håber fortsat at se ham i klubben af og til.
Søstjernerne har været ledet af Else, Claus, Dan og Sofie. der har været lidt udskiftning, men
de helt unge har haft en god sæson. Holdet har været lidt mindre end tidligere, men det har
blot givet den fornødne luft til at fokusere mere på dem som kom.
Den nye træner (Maja) som blev annonceret sidste år, kom ikke rigtig i aktion p.g.a. arbejde
og rejser. Men vi håber på hende i 2018 sæsonen.
Der blev sejlet flittigt gennem vinteren af nogle få men seje, og sæsonen kom i gang midt i
april måned.
Vores fokus i afdelingen er stadig på de generelle færdigheder, de sjove oplevelser og det gode
miljø, samtidig med at vi gerne vil styrke det sociale miljø, når sejlsport samtidig kan være lidt
ensomt i hver enkelt jolle.
Vores træningsdage har igen været mandag og torsdag; således at der mandag var mulighed
for de mest øvede, at træne mere specifikt. Torsdag har både søstjerner og sejlere trænet,
med godt socialt samvær efter træningen.
Vi har hjulpet til Lions Harboe Ræs, været på lodsbrotur (i sejlklubben pga. vejret) og holdt
klubmesterskab. Over vinteren har Laura haft teoriundervisning og fysisk træning.
Stævnesæsonen startede i pinsen, hvor der var flere sejlere som tog med til Kerteminde.
Nogle som tilskuere men også en del som sejlere. Resultaterne blev for Optimist C: Amalie
Dige Hansen nr. 17, Kristine Sams nr. 24 og Ida Rosenstand nr. 36 af de 42 deltagende joller.
Til gengæld blev et annonceret stævne i Sorø ikke til noget og efteråret blev lidt for travl og
blæsende. Sidste stævne blev derfor vores eget Harboe Cup. Her endte resultaterne således:
Malte Juul Kubel blev nr. 14 af 40 Optimist B og samtidig kredsmester. I Optimist C blev
Amalie Dige Hansen nr. 24, Kristine Sams nr. 26, Ida Rosenstand nr. 49, Ida-Marie Tümmler
nr. 57 og William Lauge Andersen nr. 59 af de 65 sejlere. For de 2 sidstnævnte var det absolut
allerførste gang de var til stævne – så flot gået.
Klubmesterskabet måtte udskydes til oktober – men med 8 deltagere og Kristine Sams som
vinder, har det også en god dag.
SB20
Men sæsonen bragte jo også en fornyelse, i form af vores 2 nye SB20’ere. De har været brugt
primært af de ældste i afdelingen (trænere m.m.) men vil i 2018 også blive brugt mere til
sejlads med juniorer og søstjerner.
I oktober afholdt vi et lille klubmesterskab for blandede besætninger. Der blev sejlet på en lille
bane på fjorden, hvilket gjorde sejladserne både intense og sjove. Det kan vi kun opfordre alle
andre til at være med til i 2018.
Juniorafdelingen takker igen klubben for den store støtte vi modtager og for de mange
opmuntrende ord. Vi vil så gerne skabe liv og oplevelser for de kommende sejlere, og det er
skønt at være i en klub, som spænder så vidt som SAS. Den aktive og deltagende
forældregruppe skylder vi også tak - I er en nødvendighed for os alle – både børn og trænere.
De bedste juniorhilsner fra udvalget

