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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Information

Klubhuset låses med nøgle, da toiletterne bruges, selvom de ikke bliver rengjort. Rengøring bestilles snarest efter
bestyrelsesmøde, så de er klar til vi kan åbne igen.
En juniorforælder har lovet at stå for Legeflåden, dvs sørge for op- og nedtagning, samt at der er krabber og evt fisk i.

3. Regnskab/Økonomi

Beholdningerne kontrolleret og fundet ok
Ansvar: Arne
Et medlem opsiger sin plads på grund af opkrævning af oprensning. Såfremt medlemmer opsiger på grund af den årsag
og dette sker inden d 15. maj kan de få forholdsvis tilbage for broleje (max. April og ½ maj).

4. COVID-19 og forholdsregler i SAS

Medlemmer orienteres løbende via nyhedsbrev (næste udsendes d.10.05.2020)så snart myndighederne giver nye
signaler vedr:
Standerhejsning
Slagelse Vinkompagni Cup
Juniortræning
Sejlerskolen inkl SB20
Ansvar: Claus
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Søsætning
Arne har rundsendt en plan til bådejerne med dato (10.maj kl 08) og intervaller for deres respektive søsætninger. Ppladsen afspærres så der kan parkeres på græsset.
Ansvar: Arne

5. Broudvalget

Pæle: En skæv pæl er blevet påklaget. Det undersøges om den kan rettes op. Alle pæle er slået. Nogle pæle er blevet
flyttet.
Maling af stiger: Afventer Torsdagsholdet.
El-forbrug: der er stort forbrug fra køkkenet, selvom det er lukket. Køle-fryseskabene tjekkes for indhold og slukkes.
Diverse andre apparater slukkes i perioden, hvor klubhuset er aflåst.
Ansvar: Henrik
Fortøjningsbøjler: nogle af dem skal flyttes når Torsdagsholdet kommer i gang igen.
Ansvar: Jesper

6. Ordinær Generalforsamling

Omkring d.10.maj vil det tillige kunne afgøres, hvilken dato i juni, at GF kan finde sted.
Ansvar: Claus

7. Dialog med Kommunen

Spuns: Klubben betaler for rådgivning og kommunen betaler for opgravning til undersøgelser for spuns, jordfaldshuller
og muren til roklubben. D.12.maj bliver undersøgelserne foretaget af en entreprenør.
Udvidelse af jollepladsen: det er godkendt af kommunen, at jollepladsen kan blive udvidet. Arbejdet går i gang snarest.
Det nye areal bliver befæstet med SF-sten.

8. Eventuelt

Åben Havn/Vild Med Vand-arrangement er aflyst. Der vil heller ikke være Åbent Hus.
Det bemærkes at indersiden af estakaderne trænger til reparation. Vi er opmærksomme på det og en løsning overvejes.
"Velkommen"-skiltet ved indsejlingen skal skiftes. Skiltet re-designes og print bestilles.
Ansvar: Ulrik
DS-standere: Arne undersøger om vi kan få flere.
Venteliste: drøftes til næste møde.
Claus kommer med oplæg til fast dagsorden.
Annoncer til GF: tre uger før, dvs senest mandag d.18.05. Kan nøjes med at være Sjællandskes fysiske udgave.
Ansvar: Anja

9. Dato for næste møde
Torsdag d.04.06 kl 18
Generalforsamling: foreslået til d.09.06.
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