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Bestyrelsesmøde i SAS 
14. juni 2022 kl. 18.00 i Multirummet  

Dagsorden 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen Referent 
David Frederiksen   
Ulrik Sams  
Jesper Bjerge Christensen  
Kristian Urban Hansen  
Henrik Stæhr  
Anders Tümmler 
Lizette Rysgaard 
Charlotte Sams 

1. Godkendelse af dagsorden 
Rettet – Konstituering var med ved en fejl 

2. Konstituering 
• udgår 

3. Orientering 
Hærværk på kranen. Drengen som havde malet har selv været forbi mandag for at 
rense af så det kan lade sig gøre. 
 
SparNord Fonden har desværre valgt andre projekter end vores værktøjsrum – der 
forsøges et par stykker mere. 
 
Klubkonferencen bliver 11-12. november. 

4. Økonomi 
Gennemgang af David. 

5. Lokaler og Arealer (inkl. torsdagshold) 
Aflæsning af el og vandforbrug (Henrik/Kristian) 
Oversigter kommer næste gang. 
 
Status spunsprojekt (Ulrik) 
Slg. Kommune har afsat penge til projektets videreførelse i 2022. Dialogen med 
kommunen fortsættes. Der ventes stadig på sidste høring i Kystdirektoratet. 
Der afholdes møde med rådgivende ingeniør og kommune bliver 27/6.  
Vi håber på og arbejder for igangsætning og videreførelse sker i oktober. 

 
Projekter generelt (Kristian) 
Torsdagsholdet: 
• Flagmast er malet og opsat – FLOT!! 
• Masteskur ryddet. 
• Rottefænger har været forbi og fælder ser fine ud. 
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• Der skal monteres timetæller på varme. 
• Oprydning ved miljø station. 
• Klargøring til Sankt Hans. 

 
Øvrige 
• Vi får lavet et skilt og kort som hjælper med guidance for andet affald (Som skal i 

containerne ved jolleskurene) 
• Ulrik har lavet en førstehånds beregning af et eventuelt solcelleanlæg på klubbens 

huse. 

6. Hovmester 
Charlotte har hilst på hovmesteren og Freddie er glad og har mange gæster. 
Freddie er udsalgssted for SAS rom – og der er nu solgt 2/3 af beholdningen. 
Vi ser på om der skal bestilles en omgang mere. 

7. Broudvalg 
Estakaderne er forbedret for i år. Regningen blev stor, men estakaderne er forbedret 
væsentligt. Næste år står den igen på pæle mm som del at normalt vedligehold. 
 
Spillet til beddingen har det ikke rigtigt godt. Oliepumpen er udskiftningsmoden. 
 
Der er allerede mange gæster i havnen. Uge 27, 28, 29 er Jesper ude at sejle, det skal 
findes en afløser. Kristian kan afløse i uge 27-28. Uge 29 afløser David. 
 
Alle medlemmer som benytter beddingen bliver gjort opmærksom på at  
• beddingsvognen SKAL være rengjort efter brug 
• der, når båden vaskes, tages hensyn til bygninger, evt. master på mastepladsen 

og øvrigt i nærheden 
• hvis der er svinet på bygninger eller andet, så rengøres dette. 

8. Kapsejladsudvalg 
Ladies Cup måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldte. 
Der har været forespørgsel om klubmesterskab den 22/6 – udvalget spørges om hvad 
planerne for dagen er. Sejlads som normalt, klubmesterskab eller ingen sejlads. 

9. Juniorer 
Legeflåden er nu i gang, flot og skønt. 
Dan har tidligere annonceret at han gerne afgiver tjansen med at fylde krabber mm i 
bassinet. Der er kontakt til aktivitetscentret som nok gerne vil hjælpe med den 
opgave. 
Der har været 6 sejlere i Kerteminde til Sailextreme. 2 Opti C, 1 Europa, 2 halve 
29’ere og 1 halv Feva. Gode oplevelser for alle. 
Malte og Andreas skal til Feva VM med makkere fra andre klubber. 
Sommerferie er pr. 1/7 til start august. 

10. Sejlerskole 
Sejlerskolen godt i gang. 9 elever på 3 både som tager mad med ud og sejler til 21-
21.30. Sommerafslutning er 27/6 med grill på havnen. 

11. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Sankt Hans (23/6) 
Vejrø Tur (25-26/6) 
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12. Eventuelt 
Hjemmesiden er opdateret på et par områder af Per Kongshøj. 
 

13. Næste møde 
Næste møde 11. august 2022 kl. 18.00 
 
Fastlæggelse af resterende møder 2022 
13/9 kl. 18.00 
12/10 kl. 18.00 
16/11 kl. 18.00 
1/12 kl. 18.00  


