Skælskør Amatør-Sejlklub

Bestyrelsesmøde i SAS
14. april 2021 kl. 18.30
Referat

Mødedeltagere

Status

Claus Møller Christensen
Morten Lindquist
Arne Hansen
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen

Referent
Afbud

Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen
Anders Tümmler
Lizette Rysgaard

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Corona reglerne skal fortsat følges. Specielt ved årets standerhejsningen og isætning af både,
lørdag den 17. april.
Reglerne er pt, at vi udendørs må forsamles i mindre grupper (max 50 personer).
Der vil ingen former for serveringer være ved årets standerhejsning.

3.

Økonomi
Der ingen bemærkninger til regnskabet.
Det blev drøftet, om kassererens opgaver kunne opdeles, således, at man eksempelvis kunne
få en ekstern bogholder til lave selve bogføringen, med anvisninger fra kassereren, hvor
kassereren fortsat ville have det overordnede ansvar.

4.

Lokaler og Arealer
Kommunen har bevilget et nyt bolværk/spuns. Det er planen, at det skal laves i efteråret
2021 - tidsplanen er ved at blive udarbejdet.
Ansvarlig: Ulrik
Pengekassen på indersiden af ¨betalingsanlægget¨ er skiftet efter at have været udsat for
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hærværk, efteråret 2020.
Materialerne til etablering af ventilation i køkkenet i klubhuset er blevet indkøbt. Vi afventer
en periode uden regnvejr, så arbejdet kan udføres.
Ansvarlig Ulrik / torsdagsholdet

5.

Torsdagshold

6.

Hovmester

7.

Broudvalg

Torsdagsholdet vil snarest oprette fast p-plads til Hovmesteren.

Hovmesteren åbner for udendørsservering onsdag den 21. april 2021.

Sven Ditlevsen vil i uge 16 begynde at skifte pæle på stakaderne, hvor der findes flere
dårlige/ ødelagte pæle.
Årets bådpladser er nu fordelt og kan ses på opslagstavlen i klubhuset.

8.

Kapsejladsudvalg

9.

Juniorer

Slagelse Vinkompagni Cup har sendt invitationer ud til alle interesseret. Opslaget kan blandt
andet ses på vores Facebook side.

Else har valgt at stoppe efter mange års tro tjeneste. Vi takker for det gode arbejde.
Der arbejdes kraftigt på at finde en ny holdleder til søstjerneholdet, således vi igen kan
tilbyde vandleg for de yngste.
Sommertræningen for de trænede juniorer starter mandag den 19. april 2021.
Sommertræningen for begynder juniorer starter torsdag den 6. maj 2021.
Søndag den 18. april vil der være forårsklargøring for juniorer materialet. Flydebroerne og
legeskibet vil blive lagt i vandet, og joller vil blive vasket og klargjort.

10.

Sejlerskole

11.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter

12.

Eventuelt

13.

Næste Møde

Der er 14 tilmeldte til årets sejlerskole, som starter mandag den 3. maj 2021.

Standerhejsning er lørdag den 17. april 2021.

Der har desværre været uindbudte gæster i en af bådene på land. Ny overvågning blev
drøftet.

Tirsdag den 18. maj 2021 klokken 18 i multirummet.
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