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Bestyrelsesmøde i SAS 
11. oktober 2021 kl. 18.00 i Multirummet  

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

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 
• Møde hos Syd- og vestsjællands politikreds 

o Information om havneregler, men primært til de større kommercielle 
havne. 

o Men selv vi har pligt om at have dokumenter liggende, til anvendelse for 
ikke-Schengen sejlere. Sejleren skal selv udfylde og har ansvaret for dette. 

o Debat om vandvidssejlads og søredninger. Begge dele er steget og 
desværre mange eksempler på ny-sejlere som ikke har sat sig ind i hvad 
man skal tage sig i agt for. (søkort, sømærker mm) 

• Tursejlerne har kurser og arrangementer i det Røde Pakhus 
o 6-7/11 VHF kursus 
o 19/1    Kend dit søkort 
o 10/2    Foredrag om langturssejlads 
o 20/3    Kanalskipperkursus 

• Kommunen har beset nedkørslen og har beskrevet en løsning så grus mm skulle 
kunne forhindres. 

• Der er gode ideer om at sætte gamle billeder op i multirummet – hvilket støttes 
kraftigt af bestyrelsen.  

3. Økonomi 
v. David 
Regnskabet gennemgået. 
Beholdninger kontrolleret og fundet ok. 

4. Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold) 
Aflæsning af elforbrug – nyt aflæsningsskema til både vand og el. 
Henrik – Nye skemaer fremsendt og vand er medtaget. 
 
Status spunsprojekt 
Ulrik – Projektet er desværre pillet af kommunes budgettering efter byrådets seneste 
forhandlinger. Vi har kommunikeret til kommunen, at vi ønsker bekræftelse på at det 
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er kommunens ansvar hvis der sker skader på bygning eller personer som følge af 
udskydelsen. 
 
Generelt 
Kristian – Der er indhentet priser på tagplader mm til taget på klubhuset. Materialer 
løber op i 39.000 kr. + stillads. Bortskaffelse af plader skal klares ved siden af. 
 
Emhætten i køkken skal efterses og muligvis skiftes. Der er meget lidt aftræk i den. 
Og skal den skiftes vil det være optimalt at gøre dette samtidig med udskiftning af 
taget. 
 
Bobleanlægget efterses efter flere både er taget op – så slanger også sættes fast. 
 
Varmepumperne efterses/serviceres i efteråret/vinteren. 
 
Skilte og numre på broerne. Der er indhentet tilbud på pladsnumre og numre i rustfrit 
stål til broerne. Efter sigende er de nuværende (nye) skilte allerede gået i stykker 
nogle steder. Tilbuddet er på 19.000, hvilket p.t. er vurderet som en høj sum. 
Bestyrelsen vil gerne bese problemets omfang med de nye skilte inden igangsætning. 
 
Rengøring. Vi går snart ind i vintersæsonen (efter standernedhaling), og rengøringen 
justeres derefter. Multirum rengøres 1 gang ugentligt eller efter behov og rengøringen 
i omklædning nedsættes også i frekvens. 

5. Hovmester 
Per – Gæster i forbindelse med lørdag aften under Harboe Cup var en skidt oplevelse. 
Der kom ingen gæster.  

6. Broudvalg 
Jesper – Der er tidligere orienteret om dialog mellem medlemmer. Der er afholdt 
møde om emnet og dialogen er lukket i god ro og orden. 
 
Møde med Svend Ditlevsen afholdes meget snart – så ny forventes til næste gang. 

7. Kapsejladsudvalg 
Harboe Cup – Claus: Stævnet er gået rigtigt godt (igen) Mange gode tilbagemeldinger 
fra sejlere, trænere, frivillige og sponsorer. Så alt i alt et godt stævne. 
Der er indbudt til evalueringsmøde på Harboes Bryggeri den 17. november. 
 
Skæl Cup – David: Rigtig god deltagelse og et godt stævne. Flot vejr og god ros til 
både sejlere og især til dommere og hjælpere. 

8. Juniorer 
Anders – sommersæson slut og nu står den på brooptagning, legeflåde m.m. skal op 
og RIB, SB20 m.m. skal til vinteropbevaring og vi skal klargøre til vintersæson. 
Flydebroen trænger snart til udskiftning. 
 
Vintertræning starter inden længe. 

9. Sejlerskole 
Lizette – Evalueringsmøde kommer i oktober og ellers er sejlerskolen slut. 
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10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Lizette 
 
Standernedhaling 23/10. 
6-7/11 VHF kursus i Multirummet 
Julefrokost 20/11 til frokost i multirummet. 
19/1 Kend dit søkort i Det Røde Pakhus 
10/2 Foredrag om langturssejlads i danske farvande i Det Røde Pakhus 
20/3 Kanalskipper kursus i multirummet 

11. Eventuelt 

12. Næste møde 
Næste møde 8/11 – kl. 18.00 


