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Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Bestyrelsesmøde i SAS 
01. 07 2020 

Referat 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist Afbud 
Arne Hansen  
Anja Kiersgaard  
Ulrik Sams Afbud 
Jesper Bjerge Christensen  Afbud 
Henrik Stæhr  
Per Falk Rasmussen  Afbud 
Anders Tümmler  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Orientering 
Sejlunionen har afholdt virtuel generalforsamling. FLID gør snart det samme. 
v/Alle 

3. Økonomi 
Der mangler stadig et par betalere af Ekstra broindskud. Arne sender skriftlige advarsler. Regnskabet taget til 
efterretning. 
v/ Arne 
 
4. Lokaler og Arealer 
Der har været uønsket besøg på toiletterne med en smule hærværk til følge. Der opsættes skilte med videoovervågning.  
 
Der er kommet lygtepæle op langs nedkørslen. Den ene pæl på jollepladsen er sejlklubbens og det overvejes at montere 
overvågningskamera på den istf. lys. 
 
Olietanke: kommunen har gjort opmærksom på, at der ligger nedgravede olietanke bag roklubben. Det formodes, at der 
er sejlklubbens. Det blev besluttet, at vi betaler for, at de bliver fyldt op og sløjfede. 
v/Claus 

5. Torsdagsholdet 
Holder sommerferie. 
v/Claus 



Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

   

 

6. Hovmester 
Intet at tilføje 
v/Per 

7. Broudvalg 
SB 20´erne søsættes så de kan blive brugt. Særligt teenagerne vil synes, at det er sjovt. Anders og Claus henter dem og 
søsætter. 
TRYG-fonden har udviklet nye redningsstiger, som man kan søge om. Ansøgning sendes med relevant materiale om 
placeringer. 
v/Claus 

8. Kapsejladsudvalg 
Harboe Cup er under planlægning. Det skal kommunikeres tydeligt, hvordan folk skal agere på land, for at tilgodese 
myndighedernes COVID-19-anvisninger. 
v/Claus 

9. Juniorer 
Holder sommerferie. Der er ansøgt om støtte til våddragter og jollesko gn SuperBrugsen/Skælskør. Der vil være 
arrangementer for de store sejlere hen over sommeren. Børnene sejler med ny-indkøbte sejlerhjelme og synes, at det 
er sjovt – god sikkerhed! 
v/Anders 

10. Aktivitetsudvalg (Aktiviteter?) 
Generalforsamling er planlagt til d.20.08 kl 19 i Det Røde Pakhus. Annoncering af GF i Ugenyt i uge 28. Deadline 
mandagen før det skal i. Skriftlig avis og www. 
v/Anja 

11. Eventuelt 
v/Alle 

12. Næste Møde 
Mandag d 10.08 kl 18 

 

 


