Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 9.Feb 2016.
Klokken 18.
Dagsorden.
1.

Meddelelser v. formanden.
Klubben deltager i Havnens dag den 29. maj kl. 10-15. Alle omkring Skælskørs havne
deltager og sørger for aktivitet ved og på vand. Medlemmer med sejl og motorbåde
opfordres til at deltage, så interesserede kan prøve en sejltur. Jollepladsen holdes åben
med mulighed for at prøve joller, surfere, stand-up-padles.

2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt – punkt 11 tilføjet.

3.

Regnskab.
Arne orienterede om regnskabet for 2015. Det er godkendt af revisorer uden
bemærkninger og godkendt af bestyrelsen.
Foreløbigt regnskab for 2016 godkendt.
Beholdninger kontrolleret og fundet i orden.

4.

Broudvalg.
Klubben får stadig henvendelser om pladser i havnen fra mulige nye medlemmer. De
bliver alle opfordret til at melde sig ind og blive skrevet på venteliste.
Der har været dialog med Slagelse Kommune om opsætning af kran. Dialogen er god
og tilladelse forventes på plads indenfor kort tid.
Søsætning af både fra parkeringspladsen sker den 16/4 fra kl. 8 - 12

5.

Lege flåde.
Legeflåden er næsten færdig. Den skal søsættes til standerhejsningen.

6.

Flid.
Oplysninger til sejlerapp rettes via DS og FLID.

7.

Juniorudvalg.
RIB – Juniorudvalget søger om tilladelse til indkøb af ny RIB til erstatning af den
grå/hvide RIB. Den er i så dårlig forfatning at det ikke kan betale sig at reparere mere
på den. Prisen er 95.000 + moms, og der er p.t. tilsagn om tilskud fra sponsorer på
50.000. Bestyrelsen accepterede indstillingen.
Vi har deltaget i messe i Vesthallen sammen med sejlerskolen. Der var for få gæster,
men vi havde en fin stand som eksponerede sejlklubben fint. Sjællandske havde 2
juniorer som blikfang for artiklen i avisen.
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8.

Hovmester.
Hovmesteren har opsagt aftalen, og ønsker ikke at indgå dialog om ny kontrakt.
Bestyrelsen har evalueret fordele og udfordringer med de sidste løsning. Bestyrelsen
arbejder på nye muligheder for en hovmesterløsning.

9.

Multirum.
Rummet er færdigt og kan klarmeldes. Bestyrelsen undersøger om der kan etableres en
altan på multirummet.

10. Stander ophaling
Standerhejsning fastholdes til den 16/4 kl. 14 og samtidig søsættes og navngives
legeflåden og multirummet indvies.
Sponsorer inviteres.
11. Generalforsamling
Beretning gennemgået og tilrettes.
Nye emner til bestyrelse foreslået og der tages kontakt til de relevante personer.
12. Evt.
Claus er i dialog med Dansk Sejlunion om et muligt nyt tilmeldingssystem til
kapsejladser.
Der afholdes generalforsamling
13. Punkter til næste møde
Samme som denne gang bortset fra at Legeflåde og Multirum udgår.
14. Dato for næste møde
Onsdag den 2. marts kl. 18.00
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