Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 20.februar 2017.
Referat
Mødedeltagere:
Bjarne Venø (formand)
Ole Mouridsen (næstformand)
Arne Hansen (kasserer)
Peter Jensen
Lars Ellegaard (afbud)
Claus Møller Christensen
Ulrik Sams
Per Kongshøj Madsen
Anja Kiersgaard (sekretær/ref.)
1.
Meddelelser v. formanden.
Forslag til brug af græsplænen for klubfaciliteter er drøftet med kommunal sagsbehandler, som
undersøger muligheder.
”Havnens Dag” finder sted d. 10.juni og omhandler hele Skælskør Havn. I SAS holdes Åbent Hus og
sejlture/aktiviteter for hele familien. Lars E fra SAS er præsenteret i lokalt udvalg, som håndterer
arrangementer og ideer.
2.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3.
Regnskab.
Godkendelse af driftsregnskab for 2016 og regnskab for indeværende år til dato blev gennemgået
og godkendt. Generalforsamlingen skal orienteres om beslutning om Ejendomsværdiens
indarbejdelse i regnskabet. Beholdninger kontrolleret og fundet OK.
Ansvar: Arne
4.
Broudvalg.
Affaldsplan er videresendt til kommunen og en beslutning om godkendelse afventes.
Bagudgangen i Multirummet færdiggøres med bærebeslag og rækværk.
Plakat med visning af bådpladser er undervejs til opsætning i klubhuset.
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Harboe-kranen: færdigmelding til kommunen afventer donors hjemkomst fra ferie. Det resterende
brodæk afventer ligeledes.
Redningsstiger til broerne forventes at ankomme til marts.
Oplysninger om havnens faciliteter rettes til Havnelodsen (Bjarne og Peter)
Ansvar: Ole
5.
Sommerstævne DFÆL
Slagelse Kommune er ansøgt om eftergivelse af havnepenge til arrangementet. Claus står for
kontakten. Dette er et forbehold for arrangementets afholdelse i Skælskør.
Skælskør TUrisme har sponsoreret dkk 7000,- og Agersø Havn vil eftergive en overnatning.
DFÆL henvises til sponsoransøgninger hos fx Hempel, Forsikringsselskabet Dansk Søassurance og
andre relevante handlende. (Anja/Catja – DFÆL)
Overskud på øl og vin henfalder til SAS, som også står for selve salget.
Ansvar: Bjarne SAS // Anja SAS DFÆL
6.
Multirum, bagindgang
Se pkt 4, Broudvalg
Ansvar: Ole
7.
Juniorudvalg
Møde om Harboe Cup om halvanden uge med sponsor. Sponsortrøjer overvejes med
hovedsponsors logo.
20. eller 21. maj afholdes et eendagsstævne med ny jolletype, som forhandles af en sponsor fra
Harboe Cup. Stævnet arrangeres i samarbejde med sponsor.
Ansvar: Claus
Sejlsportsligaen afholder Generalforsamling samme dag og sted som Dansk Sejlunions
Generalforsamling. SAS deltager i mindst det ene arrangement.
8.
Hovmester
Lukkede arrangementer skal afregnes med dkk 1800,- til klubben, hvilket bemærkes til
hovmesteren.
Ansvar: Peter
9.
Generalforsamling
Annonce i lokalaviser indbringes i denne uge. Ingen forslag er indkommet. Opslag på hjemmeside
sker omkring 01.03. Dertil udsendes nyhedsbrev på mail. Anja og Arne møder tidligt for at krydse
medlemmerne af. Dato for næste år er besluttet aht booking af biblioteket – Bjarne booker lokalet
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allerede nu.
Revisor stiller ikke op som revisor. Ole Mouridsen udtræder af bestyrelsen. Nye emner til
bestyrelsen tilbagemeldes senere i denne uge.
Ansvar: Bjarne
10. Eventuelt
Forsikring
Alle medlemmer skal til enhver tid have dækket sit ansvar som bådejere gennem gyldig
ansvarsforsikring. Et antal medlemmer har medlemskab vis SAS eller Tursejlerne. De øvrige vil
blive bedt om at fremvise gyldigt bevis derfor til kassereren. Det gøres vitterligt på samme tid som
udsendelsen af dokumenter til Generalforsamling.
Mulighed for optagelser fra luften til stævner (DFÆL, Harboe Cup o. lign.) vil kunne tilbydes via et
medlem. Dette undersøges nærmere.
Ansvar: Ulrik
Harboe Kran, åg til løft: pris med centerløft vil give mere løftehøjde. Muligheden findes og
undersøges via Jesper Christensen.
Ansvar: Bjarne
11. Punkter til næste møde
Abonnementstyper i form af husstandsabonnement”, ”familiepakke” eller lign. Emnet lægges
åbent for drøftelse blandt medlemmerne.
12. Dato for næste møde
29.03.2017 kl 19 (bestyrelsen møder kl 18 til bordopstilling. Afbud: Ulrik Sams og Per Kongshøj
Madsen
Forslag til næste bestyrelsesmøde: 12.04 (i Påskeugen)
Standerhejsning: 22.04 kl 14
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