Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 5.jan. kl. 18:30.
Dagsorden.
1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Regnskab. Godkendelse af regnskab for 2014.
Godkendelse af budget for 2015.
4. Klubhus. Nøgler.
5. Kapsejlads – ændret til Legeplads
6. Broudvalg.
7. Juniorudvalg.
8. Multirum. Juniorhus. Fase-2.
9. Vision 2020.
10.

Hovmesterkontrakt.

11.

Generalforsamling 2015. Køreplan.

12.

Eventuelt.

13.

Punkter til næste møde .

14.

Dato for næste møde.

Send afbud hvis du er forhindret i at deltage.
Afbud Jesper Vind Andersen.

ad 1

Henrik tager kontakt til Henning ang. tursejlerbøjer
ad 2
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Skælskør Amatør-Sejlklub
Punkt 5 ændret til Legeplads, da der ikke er nye kapsejladser på bedding
ad 3
Arne gennemgik det nyest opdaterede regnskab. Det endelige
gennemgås efterfølgende med revisoren. Regnskab taget til efterretning.
Budget for 2016 ligeledes drøftet og godkendt.
Bestyrelsens forslag til kontingenter for 2016 ligeledes drøftet og
vedtaget.
ad 4
Nøglesystem til klubhus søges repareret. Pt mangler hovednøglebrik til
indkodning af flere brikker. Ole undersøger mere, så der kan besluttes
eventuelle tiltag på det kommende bestyrelsesmøde.
ad 5

ad 6

Legeplads. Udvalg er nedsat til, at udarbejde oplæg til maritim legeplads
på de inderste pladser ved bro 3, som i dag ikke kan anvendes til både.
Bestyrelsen er positivt indstillet overfor anvendelsen af de inderste
pladser til projektet, og afventer derudover beskrivelse af
projektøkonomi og efterfølgende drift af anlægget.
Mastekran har været udsat for hærværk. Ole ser på sagen.
Beddingsvogn er serviceret og al øvrig anlæg er klar til vinter. (såfremt
der kommer vinter).
Vedligeholdelsesplan udarbejdes og lister til tilmelding fremlægges
efterfølgende i klubben.
Standerhejsning er den 25. april, isætning af både arrangeres til den 18.
april.

ad 7

ad 8

ad 9

Juniorbro taget op for vinteren. Den lille rib har været ude for et lille
uheld og skal have skiftet en lille del af motorbenet.
Juniorer og søstjerner skal i svømmehallen (Gerlev) den 24/1 og
efterfølgende planlægges fastelavn i februar.
Budget for færdiggørelse af Multihus drøftet. Forventning er en stor andel
af frivilligt arbejde. Drøftelse af færdiggørelse og fremlæggelse på GF
tages på næste møde.
Bestyrelsen holder visionsmøde den 19/1 kl. 18-21. Oplæg er udsendt af
Claus i december.

ad 10
Henrik holder møde med hovmesterudvalget med henblik på
færdiggørelse af hovmesterkontrakt. Målet er, at der annonceres/søges
efter en hovmester som kan og vil leve op til kontrakten.
Ajourført kontrakt fremsendes til bestyrelsen til godkendelse.
ad 11

Køreplan for generalforsamling blev gennemgået.

ad 12
Intet
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Skælskør Amatør-Sejlklub
ad 13
Generalforsamling, Multirum opsamling, hovmesterkontrakt
ad 14
Visionsmøde den 19/1 kl. 18-21, og ordinært bestyrelsesmøde den 16/2
kl. 18.00 BEMÆRK at begge møder er kl. 18.00.
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