Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 17. sept. 2012.
Klokken 18:30
Dagsorden.
1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Regnskab.
4. Klubhus.
5. Kapsejladsudvalg. Harboe Cup.
6. Broudvalg.
a, Forsikring af broerne. b, Velkomstskilt.
7. Juniorudvalg. Materielskure.
8. Markedsføring af SAS. Optag i havneguide.
9. Eventuelt.
10.
Punkter til næste møde.
11.
Dato for næste møde.
1. Formanden orienterede om diverse materiale kommet siden sidst
2. Godkendt
3. Kassereren gennemgik regnskabet.
4. Telefonspærring afprøvet – 112 er mulig andre udgående kald er spærret.
Rengøringshjælp stopper til foråret, da hun har fået job.
5. Ehlers Cup i august startede lidt trægt, men vi fik en fin afslutning med mange deltagende
både - ca. 14 - til de sidste sejladser.
Klubmesterskabet blev afviklet med 7 deltagende både. Dommerne lod os få 2 sejladser i
frisk til let vind. Fællesspisning og præmieuddeling af sponsorvin fra Ehlers blev
arrangeret af Sussi og co. Der var stor tilslutning til dette arrangement.
Orientering om Harboe Cup. Et par hjælpere søges, men ellers er tilmeldingen næste på
niveau med sidste år, og økonomisk hænger stævnet fint sammen på trods af leje af telt.
6. a. Laves nu men sættes op til foråret. Vi har 1 ledig plads – retningslinier for korttidsleje
udarbejdes. Svend Ditlevsen kontaktes for en plan over forårets arbejde på broerne.
Arne har haft møde med forsikringsselskabet for at sikre at alle forhold er ok. Tilbud på
evt manglende forsikringer indhentes samtidig med at priserne checkes.
b. Skilt kommer uden på estakaderne.
7. Materielhuset næsten færdig. Mangler lidt på tag, el og ’skørt’. Stadig mange glade
juniorer som mere og mere deltager i stævner. Næste er Holbæk og Harboe Cup. MEGET
hjælpsomme forældre – slæbested 2 er færdigt. Vinterteori og lidt fysisk træning er
planlagt til vintersæsonen. Muligvis tages der initiativ til vintersejlads enkelte dage og evt i
efterårsferien. (muligvis kolliderer det med bådoptagning.)
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8. Aktiviteter som gavner SAS, Skælskør og vores kultur institutioner og virksomheder blev
drøftet. Lars fortsætter det gode initiativ og kan godt bruge en ekstra deltager i de
spændende ideer.
Torben kontakter Slagelse Kommune vedr. www.maritimtknudepunktstorebaelt.dk
9. Intet
10. Forsikringer, Oplæg til retningslinier for korttidsleje.
11. Næste møde 22/10 kl. 18.30 i klubhuset
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