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Referat 

 

Mødedeltagere  Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist    

Arne Hansen     

Anja Kiersgaard    

Ulrik Sams    Afbud 

Jesper Bjerge Christensen   

Lars Ellegaard    

Henrik Stæhr    

Per Falk Rasmussen   

 

 Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden blev godkendt. 

 

 Information  
Indgang til klubhuset mangler kun håndliste, hvilket bliver ordnet i indeværende uge. 

Tursejlerne ønsker at afholde kurser hos SAS. OK hertil, hvilket meddeles dem: 

 - 26.-27. januar 2019: VHF 

 - 10.februar.2019: Certifikat til europæiske floder/kanalskipperbevis 

Sydstævnekredsens Generalforsamling er 28. januar 2019 i Bogø Sejlklub: SAS er inviteret. Tilmeldingsfristen 

rundsendes når tiden nærmer sig. Normalt en god lejlighed til at drøfte fælles udfordringer som f.eks. uddybning. 

Ungdomsmøde i Sydstævnekredsen: Claus deltager. Stævner i 2019 og ungdomsarbjede generelt drøftes. 

 

 Regnskab 

Udgifter fra Harboe Cup mangler for at give et retvisende billede. Disse indgår snarest. Regnskabet som fremlagt er 

godkendt. 

Ansvar: Arne 

 

 Hovmester 
Statusmøde, herunder med drøftelse af evt. ændringer i kontrakten planlægges til efteråret.  

Ansvar: Per 

 

 Broudvalg 

Uddybning: ingen nyheder pt.  

Ansvar: Ulrik 
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Venteliste: der er forventeligt 5 nye bådejere på vej. 

 

Rampen til bro 1 er fornyet. 

 

Mastekranen: en støtte er bøjet og en møtrik skal skiftes. Kranen virker, som om den er stabil og kan benyttes. Der er 

bestilt service til primo næste år og planlagt udskiftning af leje i toppen. 

Ansvar: Jesper 

 

 Juniorudvalg  
Søstjerner:  Sæsonen slut.  

Juniorer: Efter efterårsferien starter vintertræning om søndagen. 

Stævner: stadigt flere jollesejlere er interesserede i at sejle stævner og deltager med rigtigt gode resultater rundt i 

landet.  

Trænere: Søstjernetrænerne har fået meget ros fra forældrene til Søstjernerne for deres bestræbelser på også at få 

børnene på vandet. Juniortrænerne har fået meget ros for deres indsats, også i forbindelse med Harboe Cup. Ulrik 

Sams og Anders (forælder til juniorer) har fået ros fra de andre trænere i bestræbelserne på at få søstjerner op som 

juniorsejlere. 

Øvrige aktiviteter: der var 6 SAS´ere med til Harboe Cup: Zoom8 – Malte Kubel blev kredsmester. Optimist C – Julie 

Nielsen blev kredsmester. 5 joller deltager i træningslejr i Oure Idrætshøjskole i efterårsferiene. 

21.10.2018: jolleplads ryddes og bro tages op 

26.10. 2018: hyggeaften for Juniorer og Søstjerner i klubben med overnatning. 

 

 Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Klubhus/Vedligehold:  

Vedligeholdelsesteam (et antal frivillige medlemmer):  

Et team har indvilliget i at planlægge og udføre opgaver og de har fået bevilliget at kunne disponere selvstændigt 

indenfor et rammebeløb. De har indledningsvis fået en liste med opgaver fra bestyrelsen og aftaler selv med evt. 

øvrige hjælpere. 

Rækværk og altan omkring klubhus: skal ikke males, men have træbeskyttelse (evt. hvidpigmenteret) uden dækkende 

overflade. 

Ansvar: Claus 

 

Øvrige ideer til vedligeholdelsesteam er velkomne! 

Ansvar: alle 

 

Kapsejladser: 

Harboe Cup. Stævnet blev Danmarks største jollestævne i 2018. Tilmeldelsesgebyret blev forhøjet en smule, men er 

langt fra i toppen af de danske stævner. Der har som vanligt været rigtigt mange positive tilbagemeldinger til både 

arrangementet som helhed og til de 120 hjælpere. Stævnet var nr. 47 og et jubilæum er dermed i sigte. 

Ansvar: Claus 

 

Sejlerskole: 
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Aftenerne sluttede med fem elever, som gik til praktisk duelighed og afsluttede med glans. Alle fem fik stor ros fra 

censor fra Korsør Sejlklub. Næste år fortsættes med 2.års-elever til duelighed. Næste år er ventelisten fuld til 5 både 

med tre elever i hver. SB20´erne vil komme i brug til sejlerskolen igen næste år. 

 

Et antal af de gamle elever vil holde kontakten med hinanden og klubben 

 i en gruppe, som sejler sammen. De opfordres til at deltage i Onsdagsmatcherne. 

Ansvar: Jesper 

 

Bådoptagning og standernedhaling sker lørdag d.20.10/uge 42/efterårsferien. Den "festlige" del af arrangementet 

varetages dette år af Anja og Sussi. Den tekniske del med håndtering af bådene aftales gn Arne (optagning med kran 

og rydning af pladsen) 

Aktion: Anja 

 

Vinteropbevaring af både:  

Vedtaget LOA i meter istf. som nu i fod besluttes efter bådoptagning, hvorved der kan måles på selve bådene. LOA 

udmeldes derefter på hjemmeside/nyhedsbrev/FB.  

Aktion: Claus 

 

Kommunikation / Facebook / Hjemmeside / Nyhedsbreve 

Nyhedsbrev udsendes efter opdateret mailing-liste. 

Ansvar: Claus 

 

Hjemmesiden trænger til oprydning. Det er en syssel, som iværksættes i løbet af vinteren. 

Aktion: Claus 

 

Aktivitetsudvalg:  
Foredrag om langturssejlads v Henning Böhm tages op til næste bestyrelsesmøde.  

Ansvar: (alle) 

 

SB20-afslutningsarrangement: 14 deltagere var glade og sejlede på tværs af fjorden. Det forventes at arrangementet 

gentages næste år. 

Aktion: Claus 

 

Kommende aktiviteter 

Viden om arrangementer i årets løb mailes til Anja, som sammensætter en liste til distribution på hjemmeside og FB. 
Status: ingen indkomne arrangementer og dermed ingen liste til distribution 
Ansvar: Anja (liste) – Arrangementer til liste: Alle 
 

 Aftaler 
Oplevelser med Frihavnsordningen – status for SAS: et medlem har rapporteret sine oplevelser med andre havnes 

brug af Frihavnsordningen. De bliver forvaltet meget forskelligt. Det bør overvejes om vi skal fortsætte engagementet, 

idet mange af klubbens gæster er brugere af Frihavnsordningen og betaler mindre pladsleje. Der udarbejdes et oplæg 

til beslutning til næste generalforsamling. 

Ansvar: Claus 

 

 Klubkonference 2018 
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Finder sted d.16-17.november og tilmelding var 01.10. Status for antal interesserede og transport: 5 personer har 

tilmeldt. Fælles kørsel aftales. 

Ansvar: Claus 

 

 Eventuelt 
Julefrokost 
Arrangeres som sidste møde i år. Planlægges til d.12.12.2018 kl. 18. Inden næste møde skal forslag til sted være 
klarlagt aht. bookinger på evt. restauranter. 
Ansvar: Claus 
 
Info til nye medlemmer: der planlægges med et møde for nye medlemmer, hvor SAS´ forventninger og krav til 
medlemsskabet berettes. Informationen udleveres tillige til medlemmerne på skrift, som forfattes. Udkast til 
bestyrelsen til næste møde. 
Ansvar: Morten 
 
Videoovervågning indkøbes og opsættes så det dækker broer og jolleområdet. 
Ansvar: Ulrik 
 
Miljøstation:  
Vedligeholdelsesteamet har dette emne på deres liste for kommende arbejder.  
 
Oliespild – opfordring til medlemmerne om selv at tage deres affald med hjem fra pladsen. Dette meddeles via 
hjemmesiden og på Generalforsamling.  
Aktion: Claus 
 
Skilte vedr. tømning af skraldespande. Henrik udfører. 
Aktion: Henrik 
 

 Punkter til næste møde 
 - Fremskrivning af medlemskontingent 
 - Klubbens politik for afskrivning 
 

 Dato for næste møde 
mandag d. 12.11.2018 kl. 18. 

onsdag d.12.12.2018 kl. 18. 

 


