
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS 11.aug 2015. 
Klokken 18.00 

 
Dagsorden. 

 
1. Meddelelser v. formanden. 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

 
3. Regnskab. 

 
4. Broudvalg. 

  
5. Legeflåde. 

 
6. Multirum. 

 
7. Juniorudvalg. 

 
8. Mobile-pay. 

 
9. Hovmester. 

 
10. Harboe Cup. 

 
11. Stander nedhaling. 

 
12. Evt. 

 
13. Punkter til næste møde 

 
14. Dato for næste møde 

 
N.B Husk mødet starter kl. 18.00 
 
               Send afbud til Bjarne, hvis du er forhindret i at deltage. 
 
Referat 
 
Deltagere: Bjarne, Per, Peter, Arne, Søren, Lars, Claus 
Afbud: Jesper, Ole 
 
ad. 1 Meddelelser fra formanden 
 Sussi har deltaget i møde med småbådsklubben og Skælskør Bådelaug om evt. samarbejde mellem klubberne. 

Det er taget positivt imod, og der sættes flere møder op og vi hører yderligere. 
 Benny Nordkvist har givet tilbud om at være dommer til onsdagssejladserne. Han starter 12/8. 
  
ad. 2 Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 
ad. 3 Regnskab 
 Regnskabet blev gennemgået af kassereren.  



Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Det kommunale tilskud er væsentligt højere end tidligere pga den store tilstrømning af søstjerner og juniorer. 
 Nyt forsikringstilbud indhentes efter Dansk Sejlunions nye tilbud om forsikringer. 
 Konti kontrolleret og fundet i orden. 
 Opgørelser over Multirum og Legeflådeprojekt gennemgået. 
 Regnskab m.m. godkendt. 
 
ad. 4 Broudvalg 
 Flaskecontainer er kommet frem igen. Var glemt på kommunen. 
 
ad. 5 Legeflåde 
 Byggeri i gang og den forventes færdig til den nye sæson. 
 Der bygges og indkøbes i det tempo sponsorering indkommer. pt går indsamling rigtigt godt. 
 
ad. 6 Multirum 
 Der indkøbes materialer og indretning igangsættes hurtigst muligt. 
 
ad. 7 Juniorudvalg 
 Vi har dialog med Skælskør Skole om skolesamarbejde for 1-3 klasser og evt. 8 klasser. 
 Da det er i almindelige skoletider, skal vores ressourcer kunne deltage i dagtimerne. 
 Afdelingen er godt i gang og havde Lodsbrotur i weekenden med 35 deltagere. Glade deltagere både forældre 

og børn. Der blev opsamlet 3.000 dåser til Harboeræs. 
 Et par af vore trænere er startet på efterskole og tandlægeskole og der sker lidt udskiftning i den forbindelse. 

  
ad. 8 Mobile Pay 
 Pga. afbud fra Jesper udsættes dette punkt. 
  
ad. 9 Hovmester 
 Ansøgninger fra hovmesteren blev behandlet og afvist. 
 Kvaliteten af rengøringen er af flere blevet bemærket som negativt, hvilket er påtalt overfor hovmesteren. 
 Flere har udtrykt tilfredshed med det øgede liv omkring klubben. 
 
ad. 10 Harboe Cup 
 Budget præsenteret og godkendt 
 Hjælpere til Harboe Cup skal have adgang til klubhusets køkken i forbindelse med tilberedning og servering af 

morgenmad for hjælpere og sejlere i klubbens telt på P-pladsen. Hovmesteren er informeret om dette. 
 Hovmesteren opfordres til ikke at lave arrangementer denne weekend, men fokusere på servicering af gæster i 

forbindelse med stævnet, samt at sikre at toiletter og omklædning fremstår rene gennem hele stævnet. 
 Tilskud fra Sydstævnekredsen er bevilget og en række af vores tidligere sponsorer har igen givet tilsagn. 
 Indbydelse offentliggøres i denne uge. 
 
ad. 11 Standernedhaling 
 Dato er fastsat til lørdag den 24/10-2015. Der arrangeres afriggerfest om aftenen efter standernedhalingen. 
 Aktivitetsudvalget får ansvaret for afriggerfesten.  
 
ad. 12 Evt.  
 Klubbens arkiver er afleveret hos lokalhistorisk arkiv til god og sikker opbevaring. 
 Det resterende oplag af jubilæumsbogen opbevares i juniorrummet. 
 
ad. 13 Punkter til næste gang 
 Broudvalg  

Legeflåde 
Multirum 
Mobile-pay 

 Harboe Cup 
Hovmester 

 
ad. 14 Dato næste møde 
 7/9 -2015 kl. 18.00 
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