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Bestyrelsesmøde i SAS 2. jan. 2013. 
 
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
 

3. Regnskab. 
 

4. Klubhus.  
 

5. Kapsejladsudvalg.  a, OK jollestævne. b, Aftenmatcher (tirsdag). 
 

6. Bro udvalg.   a, Forsikring af broerne. b, Drøftelse af fremtidsperspektiv 
for klubbens anlæg. 
 

7. Juniorudvalg.    
 

8. Generalforsamling 2013. Vigtige tidsfrister. Bestyrelsens beretning. 
Regnskab. Nye forslag. 
 

9. Eventuelt. 
 

10. Punkter til næste møde. 
 

11. Dato for næste møde. 
 
 

                                           Referat 
 
 

1. Næstformanden er udtrådt af bestyrelsen på grund af flytning til hovedstaden. 
Bestyrelsens sammensætning : Torben indtræder i bestyrelsen i stedet for Søren. 
Torben ønsker at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen 2013. Ved 
generalforsamlingen 2013 skal Torben erstattes. Flemming skal derudover 
erstattes, da han ikke ønsker genvalg. Dansk sejlunion afholder generalforsamling 
6.april. Sejlklubben er godkendte brugere af det røde pakhus, åbent hus 20.april. 

2. Godkendt 
3. Godkendt 



Skælskør Amatør-Sejlklub 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

4. Jan gennemgik elforbrug. Det er bestyrelsens holdning, at hvis forbrug holdes på 
samme lave niveau, er der ikke grundlag for at indføre sommerbrug af elmålere. 
Elforbruget følges/aflæses forsat på broerne i sommerperioden. 

5. A. Henrik har fremskaffet dommerbåd til OK-jollestævne. B. Henrik kontakter 
deltagere i aftenmatcherne mht. Ugedag for fremtidige kapsejladser. 

6. A. Vi afventer stadig tilbud. B. Udskydes til senere.  Bestyrelsen drøftede hvordan 
vi skal afregne vinterlejen til næste vinter. Bestyrelsen er enige om at fortolke 
ændring fra sidste generalforsamling således : at opkræve betaling for største antal 
m2 indenfor de intervaller som angivet for sommerlejen, og 45m2 for både over 
40m2. M2-pris som foreslået af forslagsstillere på generalforsamlingen. 

7. Planlægning af næste sæson er i gang. Derudover planlægges deltagelse i 
fritidsmesse 3.feb. Juniorafdelingen deltog med 8 sejlere i julestævnet i Roskilde. 

8. Indkaldelse til generalforsamling i sjællandske og Skælskør avis i uge 7. Indkaldelse 
inkl. Dagsorden, regnskab osv udsendes i uge 8. Beretninger offentliggøres på 
hjemmesiden 

9. Emner til næste nyhedsbrev sendes til Claus. Bestyrelsen drøftede dialog med 
sponsorer ang. aktiviteter i samarbejde med sejlklubben. Lars afholder møde med 
Flemming Eriksen om aktiviteter i havneområdet. 

10. Juniorrum. Budget. Beretning. forslag til kontingent og satser 2014. 
11. Næste møde 4.feb klokken 18.30 

 
Fraværende : Søren 


