Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 9.marts 2015.
Klokken 18.
Dagsorden.
1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Regnskab.
4. Broudvalg.
5. G.F. koordinering af forløbet.
6. Standerhejsning med flotillesejlads og evt. "åbent hus".
7. Jubilæumsfest.
8. Hovmesterkontrakt.
9. Orientering om Slagelse kommunes idrætskonference
10.

Punkter til næste møde.

11.

Dato for næste møde.

N.B. Husk mødet starter kl 18.
afbud : Per og Lars

1. Der er generalforsamling i Sydstævnekredsen 23.03.15
Der er generalforsamling i Dansk Sejlunion den 21.03.15
2. Godkendt
3. Der blev udleveret konto og depotoversigt fra Sparekassen Sjælland. Beholdning er i
overensstemmelse med kontooversigt. Regnskab godkendt.
4. Elmålere – Køkkenet kan stort set isoleres på den ene bimåler, der skal flyttes enkelte
dele. Arbejdet bliver sat i værk.
Der er varslet indkaldelse af medlemmer til maling af entre og baderum.
Det gamle sejlrum vil blive udgravet, minigraver indkaldt.
Der indkaldes medlemmer til afrensning af broer og maling af juniorhuset udvendigt,
der er allerede 2 frivillige.
Ole og Arne mødes fredag for at fordele bådpladser.
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5. Indkaldelse har været i Ugenyt, og kopier findes i klubhus.
Bestyrelsen møder 24.03.15 klokken 18.00
Lisbeth skal være dirigent igen, hun skal briefes et par dage i forvejen.
Plan for forløb af generalforsamling gennemgået.
Det planlægges at anvende skriftlig afstemning til alle afgørelser.
6. Punktet blev drøftet. Aktivitetsudvalget foreslår følgende program:
Kl. 12. Tale og standerophaling. Herefter kaffe og kage i gl. og nyt klubhus.
kl. 13:30 Flotillesejlads på fjorden.
kl.18. Jubilæumsspisning i Røde Pakhus.
7. Claus opretter elektronisk betalingsmodul for festmiddagen. Indbydelse via mail og på
hjemmeside. KUN elektronisk betaling.
Det blev drøftet og vedtaget hvilke gæster der skal inviteres til festmiddagen i
pakhuset.
Der bliver søgt om kommunalt tilskud til afholdelse af jubilæum.
8. Revideret hovmesterkontrakt fra udvalget godkendt af bestyrelsen. Formanden
foretager det videre forløb.
9. Claus deltog i konferencen, der var ca 130 deltagere. Der var foredrag fra dgi dif og
andre. Slagelse kommune har nedsat 10 arbejdsgrupper til udvikling af idrætspolitik for
Slagelse kommune. Claus deltager i den ene gruppe. Gruppernes arbejde skal være
afsluttet i juni 2015. Derefter færdiggør kommunens embedsværk arbejdet til en samlet
idrætspolitik.
10. Konstituering af bestyrelse.
11. 24.03.15 efter generalforsamling
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