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Bestyrelsesmøde i SAS  
20. februar 2019. 

 
Dagsorden 

 
Mødedeltagere  Status 
Claus Møller Christensen  Referent 
Morten Lindquist   Afbud 
Arne Hansen     
Anja Kiersgaard   Afbud 
Ulrik Sams    Afbud 
Jesper Bjerge Christensen   
Lars Ellegaard    
Henrik Stæhr    
Per Falk Rasmussen   
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2. Information  
Claus har holdt møde med Slg. Kommune om lokaletilskud. Et ganske fint møde, hvor vi konkluderede at vi igen søger 
om tilskud, og kommunen vil vurdere hvor en stor andel af omkostningerne der vedrører medlemsaktiviteter og hvilke 
dele der vedrører klubhuset (hovmesteren) og evt. gæstesejlerandele. De forventede andele, blev drøftet på mødet 
med kommunen. 
 
Arne deltager på DS’ generalforsamling. 
 

3. Regnskab 
Regnskab for 2018 underskrevet 
Foreløbig regnskab for 2019 gennemgået og taget til efterretning. 
Beholdninger kontrolleret og fundet ok. 
Ansvar: Arne 
 

4. Hovmester 
Intet at bemærke 
Ansvar: Per 
 

5. Broudvalg 
Pæleafstanden måles op med laser indvendigt så de korrekte ’pladsmål’ kendes. 
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Derefter gennemgås fortøjningsbøjlernes placering på broerne. Der hvor de er skævt/uhensigtsmæssigt placeret, 
forsøges de skiftet. Nye pæle slås i marts måned. Alle pladser er fordelt. 
Der er 2 bådejere som ikke har anvendt deres plads i mere end 2 år, og disse har fået opsagt brugsretten til deres 
plads i henhold til Havne og Pladsreglement stk. 7. 
Ventelisten er nu oppe på 8-10 personer. 
Ansvar: Jesper 
Ulrik er godt i gang med at indhente information, priser m.m. om oprensning af vores havn. 
 

6. Juniorudvalg  
Der trænes søndag formiddag, og teori/fysisk træning første mandag i måneden. Første besøg i svømmehallen er 
overstået – 2 mere kommer. Alle medlemmer kan deltage. 
Anders Tümmler vil gerne være ny juniorleder. 
Ansvar: Ulrik 
 

7. Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Klubhus/Vedligehold:  
Indgangsparti til klubhuset er udbedret. 
Diverse information fra/om vedligeholdelsesudvalg. Der er mange aktiviteter i gang og der er stor ros til holdet. 
Ansvar: Claus 
 
Kapsejladser: 
Harboe Cup. IAB 
Ansvar: Claus 
 
Sejlerskole: 
Der er 5 skippere og 15 elever. Opstart med teori den 22. april. 
Ansvar: Jesper 
 
Vinteropbevaring af både:  
LOA udmeldes på hjemmeside/nyhedsbrev/FB.  
Aktion: Claus 
 
Kommunikation / Facebook / Hjemmeside / Nyhedsbreve 
Nyhedsbrev udsendes sammen med indkaldelse til GF 
Ansvar: Claus 
 
Aktivitetsudvalg:  
Træningsremedier; tilrettelæggelse af træning med dem?  
Ansvar: Anja 
Bustur til Boatshow er fuldtegnet – 28 medlemmer. Skønt! 
Ansvar: Ulrik 
 
Generalforsamling – planlægning 
Se tidligere fremsendt plan. Vi mødes kl. 18.00 
Ansvar: Claus 
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Kommende aktiviteter 
Viden om arrangementer i årets løb mailes til Anja, som sammensætter en liste til distribution på hjemmeside og FB. 
Anja begynder med de på hjemmesiden værende arrangementer. 
Ansvar: Anja (liste) – Arrangementer til liste: Alle 
 

8. Aftaler 
Næstved Sejlklub har opsagt aftalen om gensidig fri plads. 
 

9. Eventuelt 
 
Info til nye medlemmer: der planlægges med et møde for nye medlemmer, hvor SAS´ forventninger og krav til 
medlemsskabet berettes. Informationen udleveres tillige til medlemmerne på skrift, som forfattes. Udkast til 
bestyrelsen til næste møde. 
Ansvar: Morten 
 
Videoovervågning indkøbet og i test. Opsættes så det dækker broer og jolleområdet. 
Ansvar: Ulrik 
 
Oliespild – opfordring til medlemmerne om selv at tage deres affald med hjem fra pladsen. Dette meddeles via 
hjemmesiden og på Generalforsamling.  
Aktion: Claus 
 
10. Punkter til næste møde 
Næste møde er konstituerende  
 
11. Dato for næste møde 
Aftales på konstituerende møde efter GF 
 
 


