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Meddelelser v. formanden.
Klubben modtager besøg d. 24. september af en bus med nye tilflyttere og borgmesteren. Vi tager
imod dem med åbne arme og indpasser det med Harboe Cup. Lars har skrevet til Slagelse
Kommune og han vil kunne varetage rundvisning i det ønskede tidsrum. Bussen må parkeres ved
skolen, da der ikke er plads på klubbens arealer.



Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.



Regnskab.
Arne gennemgik regnskabet og manede til besindighed med forbruget. Henover sommeren
forventes indtægter såsom tilskud for juniorer fra Slagelse Kmm, indtægter fra gæstesejlere oa.
Indkøbte effekter afskrives over hhv: gummibåd 5 år og opaskemaskine/printer 3 år.
Dokumenter er indsendt til SKAT vedr. eftergivelse af udbytteskat.



Broudvalg.
Altan foran Juniorbygningen: ingeniørberegninger har eftervist lettere justeringer på konstruktionen.
Disse indarbejdes i tømrertilbud. Tømrerarbejder påbegyndes mandag d.27.06. Aktion Bjarne.
Der søges efter ny leverandør af beslag il fastgørelse af rokkeløse el-standere. (Aktion: Ole)
El-bimålere til afregning af ”båd-el” er forsynet med et meget lille display, hvilket har givet anledning
til dyre fejlaflæsninger. Særligt kommaet er meget lille og let at overse. Der er øget
opmærksomhed på problemet. Aktion: Ole
Forbrug af el og vand er status quo. Legeflåden har et støt, mindre forbrug, men her påsættes en
timer på vandpumpen til bassinet. Dette vil mindske forbruget.
Planlagt vedligehold: bestyrelsen arrangerer en arbejdsweekend til efteråret, hvor bla broer skal
eftergåes for løse/manglende søm osv. Arrangementsforslag og dato: Ole
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Opmåling af havnen: et digitalt kort er under udarbejdelse med præcise angivelser af broer,
bådpladser, el-standere, bygninger oma. Når kortet er færdigt vil driften af kortet overgå til
bestyrelsen/broudvalget: Ole


Overvågning
Bestyrelsen har modtaget tilbud om et sæt overvågningskameraer, som skal modvirke tyveri og
hærværk på klubbens arealer. Kameraer kan opsættes sammen med lamper, så optimal
billedkvalitet opnås. Prioriterede placeringer vil være ved jollepladser og mellem
Juniorbygning/Klubhus.
Roklubben forespørges om de vil være medfinansierende, da deres forplads og bro vil kunne være i
fokus for et kamera.
Opsætning af 3 stk kameraer blev besluttet da (den i øvrigt lille) investering hurtigt forrentes når
udstyr ikke stjæles/hærges. Opsætning er påbegyndt inden næste møde i august.
Det undersøges om vi med denne beslutning kan spare på forsikringer?
Medlemmerne informeres når der er opsat kameraer.
Kontakt til kameraforhandler og montør: Ulrik
Kontakt til Forsikring: Arne
Kontakt til roklubben: Claus
Medlemsinfo: Bjarne



Juniorudvalg.
Der er en jævn tilstrømning af børn fra både Slagelse Kommune, men også fra Sorø og
Næstved/Karrebæksminde.
I forgangne weekend forløb et mindre stævne for optimistjolle-sejlere, så de kunne træne i
stævnemetode op mod Harboe Cup.
Der er 1 træningsaften tilbage inden sommerferien (Skt. Hans-torsdag udgår).
SAS har udlånt kajakker til en naboklub.



Hovmester.
Der har været annonceret i Sjællandske og der er indkommet tre ansøgninger i et lovende felt, hvor
1 ansøger er udvalgt til samtale. Kontraktudkast er under udarbejdelse i forventning om at
hovmester kan tiltræde fra 01.juli. Til kontrakten skal udarbejdes bilag, som omhandler
prisniveauer, menu-forventninger, åbningstider og lignende praktikaliteter.
Forhandlingsmøde om kontrakt finder sted tirsdag d.21.06.
Kontraktudkast: Anja, Bjarne
Forhandlingsmøde: Anja, Bjarne, Peter)



Evt.
Procedure for modtagelse af nye medlemmer er aftalt, men iværksættelse har ikke været hel indført.
Arne orienterer Jesper Bjerge Christensen når der kommer nye medlemmer, der skal bydes
velkommen. Procedure for orientering i bestyrelsen mm skal aftales. (se pkt. 9)
Dansk Sejlunion: alle klubbens medlemmer skal registreres i DSU med henblik på at de kan
modtage bladet ”Sejler”. Aktion: Arne
Omlægning af lås til rengøringsrum. Emnet behandles efter sommerferien. Forberedelse: Ole

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk

Skælskør Amatør-Sejlklub


Punkter til næste møde
Harboe Cup (incl. budget). Claus Møller Christensen
Nye medlemmer – statistik, modtagelse. Procedure og iværksættelse
Vinterarrangementer: ideer og planlægning

 Dato for næste møde
Torsdag d. 11-08 kl. 18
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