Bestyrelsens beretning for året 2015.
Bestyrelsen redegør hermed for de overordnede aktiviteter i klubben i sæsonen
2015. I beretningerne fra de enkelte udvalg er aktiviteterne yderligere
beskrevet.
Efter en isfri vinter startede året lige på og hårdt med at få klargjort klubben til
fejringen af Skælskør Amatør-Sejlklubs 100 års jubilæum.
Jubilæet blev behørigt fejret lørdag d.25. april med standerhejsning og dertil
hørende kaffe og kage i både klubhus og i det kommende multirum.
Der blev flaget over top, sejlet flotille sejlads på fjorden og sluttet af med fest i
det røde pakhus om aftenen. Rigtig mange medlemmer valgte at deltage i
festlighederne og klubben viste sig dermed som den aktive klub vi ønsker at
være.
I dagens anledning modtog klubben jubilæumsgaver på ialt 65.000,- kr. fra
Harboes Bryggeri, Slagelse Kommune, Dansk Sejlunion, Sparekassen
Sjælland, Skelskør Roklub.
Vi har fået produceret en ny jubilæumsbog som kan hentes gratis i klubben. Tak
til alle der har bidraget til bogen, den er en vigtig del af vores historie om og i
SAS.
Juniorudvalgets leder Claus Møller Christensen blev ved generalforsamlingen i
Dansk Sejlunion hædret med TORM Prisen.
Prisen er en anerkendelse af, det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller
den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til
inspiration for alle i dansk sejlsport.
En velfortjent og berettiget anerkendelse.
Klubben har igen et hovmesterpar i klubhuset efter flere år uden. Det har givet
lidt mere liv omkring klubhuset og været til glæde for byens borgere, turister,
gæster og sejlklubbens medlemmer.
Foråret var koldt og blæsende. Det ”rigtige” sommervejr indfandt sig sent på
sæsonen, hvilket også fremgår af antal gæster i de forskellige måneder.

HAVNEANLÆG.
Broudvalget har udført et stort og godt arbejde med at sikre vores anlæg både i
og ved vandet. Der har igennem de sidste 3 år været arbejdet flittigt på at

renovere estakaderne, og således også i 2015. Sidste etape gennemføres i
2016, hvor reetableringen af det sidste stykke gennemføres. Mastekran og skur
er efterset og fikset, mens beddingsvognen står for tur i 2016.
Årets julegave kom i form af kranen der har stået hos Harboes Bryggeri. Vi har
ansøgt om at overtage den, hvis det skulle kasseres, og Harboes Bryggeri har
imødekommet ansøgningen og vil oveni levere en ”nysynet” kran incl.
fundament
BYGNINGER.
Klargøringen til jubilæet medførte en del aktivitet inde og ude. Der blev malet,
gravet, lagt fliser og ryddet op, både ude og inde. Blandt de mere synlige
malerarbejder var juniorhusets facade. På terrænet foran juniorhuset blev der
både lagt fliser og perlesten, så der blev adgangen til multirummet.
Depotrummet med klubbens vandvarmer fik også en større overhaling. Der blev
gravet ud og lagt fliser. Bagvæggen blev malet og rummet blev forsynet med
solide lagerreoler, der nu primært rummer grejet til Harboe Cup.
Klubhuset.
Stolene i klubhuset er efter mange års tro tjeneste udskiftet med nogle nye.
Skydedøren er blevet renoveret.
Juniorhuset.
Baderummene fik en overhaling i forrige sæson så fokus har primært været
rettet mod færdiggørelsen af multirummet.
Ildsjæle og medlemmer med hænderne skruet rigtigt på, har isoleret, monteret
vægbeklædning, spartlet, malet og lagt gulv så der kun resterer opsætning af
varmepumpe og køkken. Klubbens nye multirum vil således være helt klar til
den nye sæson og budgettet ser ud til at holde.
Multirummet har dog allerede været taget i brug, både af juniorerne og ved
sammenfald af aktiviteter hos hovmester og aktivitetsudvalg.
Beddingsrummet er opdateret med nyt arbejdsbord med tilhørende flisegulv
samt skab til broudvalgets grej.

HJEMMESIDEN.
SAS er kommet på Facebook. På klubbens hjemmeside er der link til både
SAS’s Facebookside og til SAS Junior facebooksiden.
SAS’s udsender også et nyhedsbrev som e-mail. Tilmelding kan findes på
klubbens hjemmeside (sejlsas.dk) som 1’ste punkt under fanen ”OM SAS”.
LEGEFLÅDE.
Der har været arbejdet intenst med at bygge legeflåden. Der er fortløbende
blevet lagt billeder af projektets fremdrift på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.
Det bliver spændende at se den på vandet. Rygtet siger, at den vil i vandet ved
standerhejsningen.
ANDET
I løbet af sæsonen, blev der som vanligt udført en række drifts- og
vedligeholdelsesarbejder, hvor klubmedlemmer beredvilligt og ofte uopfordret,
har taget deres tørn med et smil.
Herunder bl.a. opgaver som:
- Bortkørsel af affald og vedligehold af miljøstationen.
- Renholdelse af elstandere og udskiftning af defekte pærer.
- Vintersikring af vand til broer.
- Af- og senere påmontering af vandslanger.
- Ordnet udearealer, blomsterkummer, grejvogne m.m.
- Malet.
- Sprøjtet broer.
- Og alt det andet der får klubben til at fungere, og være et rart
sted at være.
Bestyrelsen siger tak til alle frivillige, alle sponsorer og til alle medlemmer for en
god og velafviklet sæson.

Beretning fra Broudvalg
Foråret var koldt og blæsende. Det ”rigtige” sommervejr indfandt sig sent på
sæsonen, hvilket også fremgår af antal gæster i de forskellige måneder.
Maj
Juni
Juli
August
September
Okt. Nov.

ingen gæster.
45 både/ 63 overnatninger.
223 både/281 overnatninger.
91 både/ 102 overnatninger.
9 både/12 overnatninger.
6 både/6 overnatninger.

Besøgende i 2015 blev i alt 196 betalende og 181 frihavn og 466 overnatninger.
Estakaderne har, de sidste 3 år, været igennem en større renovering i form af
en ny pælerække udenpå de gamle pælerækker. Arbejdet med at få
sammenhæng mellem de gamle pæle/ pælerækker og den nye pælerække blev
mere omfangsrigt og bekosteligt end først antaget.
Der skulle således sikres sammenhæng mellem de nye, gamle og delvis
knækkede pæle. Ud for enden af bro 3 blev det nødvendigt, at udføre et helt
”bolværk” til beskyttelse mod gamle bolte og knækkede pæle i den inderste
pælerække fra 1969.
Det ekstra arbejde med at sikre og skabe sammenhæng i hele konstruktionen
har medført, at reetableringen af de sidste 5 meter estakade er udsat til 2016.
Broerne er blevet sprøjtet mod alger forår og efterår.
Alle pladser er blevet forsynet med nummer og enkelte kantbrædder er blevet
skiftet.
Bobleanlæget, har grundet den milde vinter i 2015, ikke været i aktion, men er
blevet testet regelmæssigt og virker efter hensigten.
Beddingsvognen holdt lige akkurat sæsonen ud.
Træet og stålet viste sig at være så svækket og tæret på undersiden, at der er
bestilt en ny vogn. Den nye beddingsvogn er lovet klar lige før påske 2016.
Mastekranen drillede lidt i starten af sæsonen. Det var nogle dimser i
styreboksen der drillede, men det blev klaret og kranen har virket siden. Der
sidder et varmelegeme i kontrolboksen for at holde den tør, så der må ikke
slukkes for strømmen på hovedafbryderen.

Masteskuret er blevet forsynet med et nyt og tæt tag på den halvdel, der var
blevet ødelagt. Skaden blev dækket af forsikringen, minus selvrisikoen.
Harboes bådkran skal vige pladsen for et nyt byggeri. Bestyrelsen har i den
anledning ansøgt Harboe om at overtage kranen. Harboe har imødekommet
anmodningen og vil oveni levere en ”nysynet” kran incl. fundament. Det var
uden lige årets julegave.

Beretning fra Kapsejladsudvalg
Klubbens hovedaktiviteter på kapsejladsbanerne har i 2015 været Meny Cup,
klubmesterskab og Harboe Cup.
Onsdagssejladserne (MENY CUP) blev gennemført med 11 sejladser og op til
13 kølbåde og 4 OK joller. Antallet af deltagende både har været støt faldende,
og derfor blev, der i år introduceret et løb for både uden målebrev, hvilket gav 4
både mere på vandet end sidste år.
Det er håbet at flere, specielt nye medlemmer, vil deltage onsdagssejladsen for
på den måde at lære båd og andre klubmedlemmer godt at kende, på en sjov
måde.
Klubmesterskabet blev rundet af med spisning hos hovmesteren.
Afviklingen af Meny Cup og klubmesterskab kunne ikke gå uden de frivillige
dommere og både, og vi er meget taknemmelige for, at de vil bruge deres tid på
at vi kan sejle.
Harboe Cup 2015
Vejrguderne bliver ved med at sende flot vejr til Skælskør og Storebælt i den
sidste weekend af september. Harboe Cup 2015 var både det flotte stævne
som vi er kendt for, men samtidig TORM junior og ungdoms DM for 6 klasser.
Optimist, Zoom8, Europe, Laser Radial, Feva XL og 29’ere dystede alle om DM
titler samtidig med at Optimist B og C, Tera og Hobie Cat 16 Spi fik ligeså
mange gode sejladser.
96 sejladser blev afviklet i bedste stil og højeste kvalitet. Der har fra både
Dansk Sejlunion, sejlere, forældre og trænere lydt meget rosende ord til alle der
har deltaget i arrangementet. Det er en omtale som vi og vores klub kan være
stolte af. Vi ved allerede nu at 2016 byder på ranglistestævne for alle
Laserklasser samt Europe, så også i 2016 kommer vi til at nyde en masse
dygtige sejlere.
Mere end 350 sejlere + et stort antal trænere og forældre med følgebåde nød
vejret og det flotte arrangement. Sponsorerne skal have en stor tak for, at de
var med til at gøre stævnet til den flotte oplevelse som den blev. Den største tak
skal naturligvis lyde til Harboes Bryggeri, som igen har ydet en rigtig flot støtte

til klubben. Uden den støtte kunne arrangementet ikke afvikles, som det flotte
stævne det er.
Men også de andre sponsorer ved Harboe Cup er vigtige for arrangementet. De
er: North Sails, Aarhus Seashop, Winner Optimist, Palby Marine, Pro-Safe,
Orkla (Bähncke og Beauvais), SLAM, Lærkesteensgårdens Kartofler,
DinghyShop, Dalmose El-Service, Nykredit i Slagelse, Skandia Asset
Management, Kobæk Strand, Scanchoko, Superbrugsen i Korsør og Gørlev
Bageri, ligesom Slagelse Kommune støtter klubben og stævnet med både udlån
af Skælskør Skole, og en række andre praktiske ting. De mange sponsorer og
frivillige kræfter gør at stævnet samlet giver et fint økonomisk tilskud til klubbens
økonomi.

Beretning fra Sejlerskolen
Sejlerskolen må siges at være en succes og nok også et væsentligt led i at få
nye yngre medlemmer ind i klubben.
Sejlerskolen har igen i sæsonen 2015 været en fornøjelse at være en del af.
Der har været to både med hver 3 elever ombord. Mads Brokhus i Senorita og
Jesper Christensen i Albin Ballad.
Der er blevet undervist i vigeregler, kigget på bøjer og betydningen af dem, og
især hvilken vej man skal sejle om dem. Vi har haft en aften med lidt søkort
undervisning, hvor der blev “tørsejlet” på livet løs. En fredag aften sejlede vi ud i
mørket for at prøve kræfter med de talrige lys der er på havet, og vi fandt vej til
Agersø havn hvor vi fik en tår kaffe med en lille kage til.
Efter endt nødning, sejlede vi igen hjemover, og eleverne skiftedes to og to til at
stikke kurser ud og beregne tid til næste bøje. Hjemkomst ca. 02.00. Efter
sommerferien har eleverne skiftedes til at være skipper, hvilket er gået rigtig
fint. Vi har i løbet af året haft sejlads i både let og ret kraftig vind, så der har
været mulighed for at prøve lidt af hvert.
Sæsonen blev afsluttet med en rigtig hyggelig grillaften og nu glæder vi os alle
til at komme på vandet igen.

Beretning fra Aktivitetsudvalg
Vi startede årets aktiviteter onsdag den 11. marts, med foredrag og debat om
minder fra Skælskør Amatør - Sejlklub. Marinus Møller samt Svend Johansen og
Jens Thisted, holdt et blændende oplæg og de mange fremmødte havde minder,
billeder og dias med. Hvis vi har en fællesnævner for aftenen, så var det latter.
Tak for det.
Det meste af foråret gik med at planlægge vores 100 års jubilæum.
Den traditionelle Pinsetur faldt i år den 23. - 24. - 25. maj.
Turen gik til Nyborg, hvor 20 medlemmer havde sat hinanden stævne.
Hanne og Co. sørgede for at der var tændt op i grillen til den fælles aftensmad og
Nyborgs Motorbåd Klub, havde stilet deres klubhus til rådighed for den fælles
Pinsefrokost. Det siger vi tak for.
Brombær festen den 29. - 30. august, foregik i Lohals.
Thormod stod for at fremtrylle Brombær til alle og var med til at forvandle bærerne
til det skønneste syltetøj, der som festens højdepunkt blev spist til de på stedet
baget pandekager a´la Rasmus Klump.
Fiske konkurrencen den 10. oktober, forløb rigtig godt. 11 både kom til
skippermøde kl. 9.00. Herefter sejlede vi ud til fiskepladserne og kl. 15,30 var der
indvejning. Det blev Søren ombord på Tjaldur der løb med 1. Præmien for en torsk
på 4,2 kg. Der blev fanget mange torsk samt fladfisk og vi kunne servere:
Røget torsk med røræg. Dampet torsk med grøntsager. Stegte fiske filet samt Fiske
frikadeller.
Ditte og Lars havde lavet rygeost og bagt kage som vi fik til dessert.
Vi sad proppet i junior rummet, men næste år har vi bedre faciliteter til vores
spisning.
Den 17. oktober skulle bådene op og der blev serveret morgenbrød og kaffe til det
arbejdende folk, i det endnu ikke færdiglavet Multirum. Alle tog det med godt
humør.
Den 21. November, holdt vi julefrokost. Alle havde en ret med til ca. 35 kr.
drikkevarer samt eget service. Under kaffen blev der spillet banko, hvor Kaj var en
strålende opråber og Lone stod for præmie overrækkelsen. Vi kunne sidde i det nu
næsten færdiglavet og opvarmet Multirum.
Bådklubberne: Skælskør Bådlaug, Storebælt Småbådsklub , Danske Tursejlere og
SAS, havde et møde i efteråret, hvor vi drøftede om vi i det nye år kunne finde
fælles aktiviteter. Der var stor interesse om fælles klubaftener og vi besluttede at
invitere folkene i Bisserup med.
Der er kommet et fælles aktivitets program for januar, februar og marts ud af dette
samarbejde og i kan finde programmet på SAS hjemmeside.

Beretning fra Juniorudvalg
2015 blev året hvor vi for alvor har kunnet mærke effekten af Søstjerneprojektet vi
startede i 2013. Vi fik i 2015 flere af de første Søstjerner over på sejlerholdet, og
har generelt haft et stort hold af nye optimistjolle sejlere. Det har været en stor
opgave, men samtidig en rigtig god oplevelse. Både med de mange nye glade
sejlere, men også at se at visionen og målet med Søstjernerne nu bærer frugt.
Trænerstaben yder fortsat en formidabel indsats. Den er i året blevet udvidet,
sådan at vi på sejlersiden har haft Jesper, Nikolaj og Claus som faste trænere, og
Lars og Jesper Vind som assisterende/afløsende trænere. Hos Søstjernerne startede
Else, Majken og Laura, men over året kom holdet også til at bestå af yderligere 2
tidligere juniorer – Sabine og Sofie. Det viste sig især værdifuldt når Majken havde
travlt med arbejde og Laura efter sommerferien tog på efterskole. Vi vil i 2016
prøve at udvide holdet med et par trænere mere – gerne forældre.
Vores fokus i afdelingen er 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. Det blev i efteråret ikke til
mange specialtræninger, idet de bedste fik travlt med bl.a. skole. Torsdag har både
søstjerner og sejlere trænet, med godt socialt samvær efter træningen.
Traditionen med Lodsbroturen kom igen i 2015. Rigtigt mange deltog både i
indsamling af dåser, men også i overnatning og sjov/sejlads. Forældrene var også
rigt repræsenteret, og de første dialoger om vores nye forældreudvalg blev holdt
her.
Forældreudvalget har i efteråret afholdt Halloween. En skræmmende oplevelse,
men til stor morskab for alle deltagere. Efter fællesspisningen var der både
uhyggelige lyde, spøgelser, skattejagt og en skræmmende ’vandmand’. Og efter
skattejagten var der diskotek og dans.
Efteråret viste for alvor hvor hurtigt de nye sejlere havde lært jolle m.m. at kende.
Det endte med at 3 sejlere deltog i Harboe Cup – og de havde alle kun 1 år i jollen
med i bagagen. Alle klarede stævnet på bedste vis. Freya, Marie og Malte viste at vi
igen er på vej med dygtige sejlere.
Der har også været sejlet i vinter – både starten af 2015 og slutningen af 2015 har
budt på både unge og ældre på vandet. Også selvom temperaturen var langt nede.
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.

