
Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS 5.jan 2016. 

 
Klokken 18. 

 
Dagsorden. 

 
 

 Meddelelser v. formanden. 

Bjarne har været til møde på Harboe, og vi har fået deres kran som sponsorat. 

Bjarne har været i kontakt med relevante myndigheder vedrørende det sunkne skib 

vest for havnen. 
 

 Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 
 

 Regnskab. 

Regnskab godkendt. Budget 2017 godkendt. 
 

 Broudvalg. 

Der har været afholdt møde med Ditlevsen. Der er aftalt at reetablere det sidste stykke 

af estakaderne, der slås nye pæle i havnen i fornødent omfang.  

Renoveringen af beddingsvogn er i gang, forventes færdig 1. April. 

Der er konstateret et stigende el-forbrug. Ole leder efter kilden til merforbruget. Der er 

stadig henvendelser til klubben om at få en bådplads, så ventelisten vokser. 

  

 Lege flåde. 

Udsat til næste møde. 
 

 Multirum. 

Køkken er ved at blive sat op i multirum. Ole har indhentet et tilbud på en terrasse på 

vestsiden af multirummet. Der indhentes tilbud til sammenligning. Der arbejdes videre 

med sagen til forelæggelse på generalforsamling. 
 

 Juniorudvalg 

Der er arrangeret tur til svømmehal og teoriaften for juniorer. Der arbejdes på indkøb 

af ny rib. SAS deltager på fritidsmessen i vesthallen i Slagelse, hvor sejlerskole og 

juniorafdeling vil deltage som repræsentanter for klubben. Projekt VILD MED VAND 

foregår i samarbejde med Skælskør Havn, roklubben og andre relevante interessenter 

fra havnene i Skælskør den 29.maj. Der er i sydstævnekredsen arrangeret 

træningsweekend på Fejø den 18.juni.  

 

 Hovmester. 

Der skal udarbejdes en plan for fremtidig aftale for hovmester i SAS. Til næste møde 

medbringes input fra bestyrelsens medlemmer. 

 

 Generalforsamling  

Afholdes 30.Marts på Biblioteket. Udvalgene udarbejder referater til den 20.Januar 
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 Eventuelt. 

Bjarne arbejder med fabrikation af 3 standere til øvning af knob.   

21. Januar er der møde i det røde pakhus, Ole deltager.  

Bestyrelsen holder visionsmøde i marts måned.                                                             

  

 Punkter til næste møde 

Hovmester. Legeflåde 

 

 Dato for næste møde 

10.Februar 

 

Afbud : Lars 

 
 


