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Bestyrelsesmøde i SAS 
20. maj 2021 kl. 18.30 i Multirummet  

Dagsorden 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen   

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Orientering 
Corona forholdsregler. Multirum og klublokaler kan anvendes til alle aktiviteter. Der skal 
kunne fremvises gyldigt coronapas på forlangende. 
 
Generalforsamling afholdes den 24/6 i Det røde pakhus. Indkaldelse sendes ud snarest 
og kommer i avisen i samme omgang. 
Henrik kan ikke. 

3. Økonomi 
Arne gennemgik regnskabet. Klubben har for årets første måneder ca. 750 kr. opsamlet 
i sponsorbidrag fra OK. Tak til medlemmer som benytter dette – og der kan sagtens 
komme flere. 
Beholdninger kontrolleret. 

4. Lokaler og Arealer 
Tag på klubhus er skidt og bør skiftes på et tidspunkt. 
Torsdagsholdet kan indhente tilbud og planlægge tidspunkt selv. 
Ulrik har kontaktet Slagelse Kommune, men ikke fået nyt. Projektet er forventeligt 
sendt til rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale. Planen er fortsat at projektet 
starter lige efter Harboe Cup. 

5. Torsdagshold 
Skilte v. broer kommer op på et tidspunkt. 
Frokost for holdet 27/5 i multirummet. 
Ny redningsstige sat op og borde og bænke samlet. 

6. Hovmester 
Hovmesteren er glad og godt tilfreds med udluftningen. 
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7. Broudvalg  
Beddingen klar igen, checket og skinnerne er renset. 
Elmålere skal indsamles og registeres. Jesper står for indsamlingen. 
Estakaderne skulle have været klaret, men Svend Ditlevsen har ikke fået de bestilte 
pæle. Svend forventer at få pæle i starten af juni. 
Der er en del bådejere som ikke har mødt op og fremvist forsikringspapirer. Dette skal 
bringes i orden i henhold til havne og pladsreglement. De pågældende kontaktes og 
gøres opmærksom på at dette er et krav for at kunne leje en bådplads i havnen. 

8. Kapsejladsudvalg 
Sejladserne er startet og der har været god deltagelse. 

9. Juniorer 
Sæsonen godt i gang. Begynderholdet er godt og der er 10 friske. 
De øvede skal til Kerteminde og sejle Sailextreme i pinsen. 

10. Sejlerskole 
Sejlerskolen er godt i gang med mange deltagere. Alle glade. 
Der kan stadig godt bruges en skipper mere. 

11. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Der er arrangeret Vejrø tur og Brombærtur. Dejligt at ture og arrangementer kommer i 
gang igen. 

12. Eventuelt 
 

13. Næste møde 
17/6 eller 21/6 kl. 18.00 afhængig af om Laura kan afløse Claus som træner. 


