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Bestyrelsesmøde i SAS 12.maj 2015. 

Klokken 18. 
 

Dagsorden. 
 
1. Meddelelser v. formanden 

a. Indsættelse af penge i bank 
b. Indsamling af værktøj 

2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Regnskab. 
4. Broudvalg. 
5. Legeplads 
6. Multirum 
7. Medlemsliste 
8. Hovmester. 
9. Fremtid 

a. Modtagelse af nye medlemmer 
10. Eventuelt 
11. Punkter til næste møde. 
12. Dato for næste møde. 
 
N.B. Husk mødet starter kl 18. 
 
               Send afbud til Bjarne, hvis du er forhindret i at deltage. 
 
Til stede: Arne, Bjarne, Per, Ole, Claus, Søren fra punkt  
Fraværende: Jesper, Lars, Peter 
 
ad 1. Ny procedure for indsættelse af havnepenge er: 
 
a. Ole og Bjarne aftaler indbyrdes hvem der tømmer havnepengekassen, og 
indsætter det på klubbens konto. Kort til brug for indsættelse samt blanketter 
ligger i våbenskab. Ved ferie aftaler Ole/Bjarne at en anden fra bestyrelsen 
varetager jobbet. 
Mobilepay undersøges som mulighed for betaling – mere når pris for løsningen 
kendes. 
 
b. Der sættes en notits på hjemmesiden om indsamling af håndværktøj til 
klubben. Værktøjet bliver låst inde ved spillet og vil kunne anvendes i klubben 
af medlemmerne. Hovmesteren har en B-nøgle som giver adgang til værktøjet. 
 
c. Det er besluttet at der ikke længere kan sættes mast på ved hjørnet af 
slæbestedet af hensyn til slæbestedets fundament. 
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d. Sejlerskolen har nu 6 medlemmer. Alle medlemmer af sejlerskolen skal 
være medlem af SAS, og der skal betales et sejlerskolegebyr på kr. 900,- pr. 
person. Sejlerskolegebyret efter fradrag af afholdte udgifter til 
undervisningsmateriale, fordeles ligeligt mellem de bådejere som lægger både 
til. Kasseren sørger for at udsende indbetalingskort til deltagerne. 
Sejlerskoleinstruktørerne har ansvaret for at indhente alle oplysninger til brug 
for medlemsskabet. 
 
2. Godkendt efter eventuelt er påført som punkt 10. 
 
3. Regnskabet gennemgået.  
Regnskab for jubilæum er fremlagt, festen og jubilæumsskrift kostede en del, 
men ikke mere end forventet.  
Regnskab for legepladsprojekt fremlagt, og projektet er fortsat inden for 
rammen af de 32.500 som tidligere godkendt af bestyrelsen.  
Regnskab for multirum gennemgået, og med Harboes Bryggeris store gave ved 
jubilæet er vi næsten ved målet i forhold til forventet forbrug.   
Regnskaber og projekter godkendt. 
 
4. Broerne, agterpæle og estakader er udskiftet hvor der var behov og ellers er 
der lagt yderligere på estakaderne. estakader er smurt med specielt materiale i 
toppen og der er monteret snore som holder fugle væk. Bolte og lægter der 
rager ud afdækkes så de ikke udgør en risiko for både. 
Vægttavler til mastekran og beddingsvogn sættes op hurtigst muligt. 
 
5. Punktet udsættes til næste gang. 
 
6. Ole og Søren udarbejder plan for multirum. 
 
7. Medlemsliste – Et medlem har foreslået medlemsliste på klubbens 
hjemmeside. Formålet med listen blev drøftet, og bestyrelsen har vurderet at 
det ikke tilfører yderligere værdi for klubben.  
Billeder af bestyrelsen sættes på hjemmeside og på opslagstavlen. 
 
8. Hovmesteren har lidt ønsker til køkkenet som udføres. Der kigges efter nye 
stole til klubhuset, så alle pladser kan besættes. Indgangstrappe fornyes ved 
lejlighed. 
Klubhuset er lejet ud 13/6. 
 
9.  
 
a. Der udarbejdes et ’Velkommen som nyt medlem’ dokument med info om 
klubben og svar på almindelige spørgsmål samt navne på kontaktperson(er). 
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b. FLID har fået bevilget 8 mio til ’Vild med vand’. Bestyrelsen deltager gerne i 
projektet og vil gerne nedsætte udvalg til at arbejde med projektet. 
 
10.  
a. Den lille RIB har fået en skade. Den er anmeldt og godkendt af forsikringen. 
b. Der blev afholdt åbent hus sammen med Roklubben. Trods vejret var det en 
rimelig succes. muligvis 6 nye medlemmer til juniorafdelingen. 
c. Klubben meldes ind i Skælskør Erhvervsforening for at støtte foreningen og 
være en del af byens liv og aktiviteter. 
d. Trænere under 20 foreslås kontingentfri. Bestyrelsen tænker over forslaget 
og vender tilbage til det næste gang. 
 
11. Modtagelse af nye medlemmer, Legeplads, Multirum og Masteskur 
 
12. Tirsdag den 16/6 kl. 18.00 


