
Skælskør Amatør-Sejlklub 

 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS  

07. juni 2018. 
 

Referat 

 

Mødedeltagere  Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist    

Arne Hansen     

Anja Kiersgaard    

Ulrik Sams     

Jesper Bjerge Christensen   
Lars Ellegaard    

Henrik Stæhr    

Per Falk Rasmussen   

 

 Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt på trods af fejl dato. 

 

 Information  
ingen bemærkninger. 

 

 Regnskab 

Regnskab for perioden 1/1 – 7/6 2018 blev taget til efterretning. 
 

Ansvar: Arne 

 

 Hovmester 
Punkt "udlån" drøftes med henblik på evt revision i næste kontrakt.  

Øvrig ændring: 3. Driftsform; skærpes i den nuværende kontrakt med et tillæg og ordlyden vurderes revideret ved 

næste kontraktudarbejdelse.  

Ansvar: Per 

 

 Broudvalg 

Et antal medlemmer har solgt deres både og det medfører plads til nye medlemmer. En ny pæl skal slåes for at give 

plads til en ny båd. 

Strøm: kun en enkelt eller to mangler at betale. Opfølgning v Arne og Jesper. 

Skilt om havnepengebetaling opsættes fremover kun eet sted = ved betalingspostkassen. 

Containere rekvireres v leverandør: flasker og dagrenovation 

Mobile pay: Claus rekvirerer liste med transaktioner hver 14. dag. Deles med Arne/Jesper. 
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Udestående små-arbejder på broer og pæle: bestyrelsen beslutter at arrangere et par aftener/dage, hvor diverse 

arbejder udføres. Muligheder: Lørdag d.09.06/Havnens Dag er besluttet til udførelsen, hvis tiden er til det. Yderligere 

tidspunkt besluttes snarest efter lørdag. 

Uddybning af havnen er på tide og det undersøges om den kommunale havn snart skal have det samme udført.  

Harboe-Kran, brug ved ikke-medlemmer: skal altid ske ved hjælp af Jesper og skal kunne ske på lempelige vilkår indtil 

det tager overhånd, hvor emnet så tages op til drøftelse igen. 

Ansvar: Jesper 

 

Leje af vinterplads i SAS: havnefogeden i den kommunale havn vil skulle opkræve pladsleje, da der ikke foreligger en 

skriftlig aftale om pris på pladsleje.  

Ansvar: Arne skriver accept retur til havnefogeden.  

 

 Juniorudvalg 
Der er pt ca 20 Søstjerner og 8-10 junior-joller på vandet hver uge. Hvis der tilkommer flere børn, må de på venteliste. 

I aften har der været afholdt forældremøde for at engagere hold til diverse aktiviteter.  

Der er Åbent Hus i weekenden og der søsættes diverse flydende materiel, samtidig med at jolle skuret males vha 

forældre. 

Der er deltagelse ved stævner blandt jollesejlerne i alle weekends på denne side af sommerferien. 

Tobias har meldt sig som hjælpe-træner til bistand for den faste træner, Laura. Jesper tilbyder at bistå med oplæring 

af ny træner. Senere tilbydes han trænerkursus og Speedbådsbevis. 

Ansvar: Ulrik 

 

 Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Klubhus/Vedligehold:  

Der savnes daglig opsyn med arealerne og der annonceres efter frivillige på hjemmesiden og på Facebook-gruppen. Fx 

daglig rengøring af pladsen, fejning og andet diverse "vicevært". 

Ansvar: Anja 

 

Kapsejlads:  

Harboe Cup: alle samarbejdspartnere har sagt ja og indbydelsen er på vej ud vis Dansk Sejlunion. Hjælper-antallet 

forventes at nå op på det sædvanlige/ønskelige. Køkken-holdet skulle tillige være sikret. 

Ansvar: Claus 

 

Alle bedes opfordre til at deltage i Onsdagsmatcher. 

 

Sejlerskole: 

Der er fire både med tre elever og en instruktør på hver. 

Ansvar: Jesper 

 

Aktivitetsudvalg:  
Tilbud om foredrag om Jorden Rundt v Henning Böhm tages op til efteråret.  

Tur til Vejrø var i år planlagt til samme weekend som det nuværende Åbent Hus. Vejrø blev derfor aflyst. 

 

 Åbent Hus 
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Lørdag d.09.juni fra 10-15. Program for hele byens aktiviteter ligger på Facebook incl SAS´. Lars henter materiale til 

den fælles brug på Bykontoret. Medlemmer vil være tilstede for at afholde Åben Båd og i øvrigt vise rundt. 

Ansvar: Claus 

 

 Udlejning/udlån af klubhus – regler 
Udkast til ny aftale drøftes og mindre justeringer indføres. Aftalen offentliggøres på hjemmesiden. Aftalen med 

hovmesteren tilføres allonge til kontrakten jf beslutning på generalforsamlingen. 

Ansvar: Claus 

 

 Etablering af indkøbsklub i SAS 
Er etableret med et års gratis medlemsskab. Claus forfatter en mail/nyhed til hjemmesiden så medlemmerne kan 

benytte aftalen. 

Ansvar: Claus 

 

 Eventuelt 
Nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion og FLID viderebringes på facebook og hjemmesiden.  
Ansvar: Claus 
 
Sankt Hans Aften: Båltaler er fundet og ved til bål findes. Heks til bålet fremstilles på dagen for Åbent Hus.  
Ansvar: Jesper 
 
Mere videoovervågning indkøbes og opsættes. 
Ansvar: Ulrik 
 
Viden om arrangementer i årets løb mailes til Anja, som sammensætter en liste til distribution på hjemmeside og FB. 
Ansvar: Alle sender til Anja 
 

 Punkter til næste møde 
Klubben har flere facebook-sider/-grupper. Disse lægges sammen under én og samme hovedside. 

Ansvar: Claus 

 

 Dato for næste møde 
07.08.2018 kl. 18. 

 

 


