
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  SAS	  1.	  feb.	  2o11.	  

Dagsorden.	  

1. Meddelelser	  v.	  formanden.	  
2. Godkendelse	  af	  dagsorden.	  
3. Godkendelse	  af	  ref.	  4.	  jan	  2011.	  
4. Regnskab	  2010.	  Herunder	  kommende	  budget	  2012.	  Kontingent	  og	  broleje	  2012.	  
5. Generalforsamling	  2011.	  	  	  
6. Broudvalg.	  Herunder	  ”Pæleormsundersøgelse”.	  
7. Klubhus.	  
8. Kapsejladsudvalg.	  
9. Juniorudvalg.	  
10. Eventuelt.	  

	  
Mødedeltagere:	  Samtlige	  bestyrelsesmedlemmer.	  
	  
1. Møde	  med	  Jens	  Kolding.	  Deltagere	  ”byggeudvalg”	  og	  kasserer.	  Tirsdag	  8.	  feb.	  
2. Godkendt.	  
3. Godkendt.	  
4. Regnskabet	  for	  2010	  blev	  gennemgået	  af	  kassereren	  og	  godkendt.	  Vi	  kommer	  ud	  af	  

2010	  med	  et	  overskud	  på	  mere	  end	  kr.	  150.000.	  
Driftsbudget	  for	  2012	  blev	  gennemgået.	  Der	  forventes	  store	  udgifter	  til	  vedligehold	  af	  
broer	  og	  estakader.	  
Kontingent	  for	  2012	  foreslås	  uændret.	  Broleje	  for	  2012	  foreslås	  forhøjet	  med	  10%.	  
Havnepenge	  2012	  for	  gæster	  stiger	  til	  130kr.	  
Fremover	  mener	  vi,	  at	  det	  bliver	  nødvendigt	  at	  forhøje	  brolejen	  med	  10%	  hvert	  år.	  

5. Bestyrelsens	  beretning	  blev	  gennemgået	  og	  rettet	  til.	  
Juniorudvalgsberetning	  blev	  gennemgået.	  
Kapsejladsberetning	  blev	  gennemset.	  
Broudvalg:	  Ved	  gen.	  fors.	  bør	  nævnes	  de	  problemer,	  der	  har	  været	  med	  
bobleanlægget.	  Det	  er	  nok	  nødvendigt	  at	  tage	  slangerne	  op	  og	  rense	  dem.	  

6. Pæleormsundersøgelsen	  viste	  at	  74	  pæle	  er	  i	  dårlig	  stand.	  Vi	  blev	  enige	  om	  at	  slå	  37	  
nye	  pæle	  i	  2011.	  Broudvalget	  holder	  snart	  møde	  ang.	  dette	  og	  kommer	  med	  et	  
detaljeret	  forslag.	  I	  budget	  2011	  er	  der	  108.000kr	  til	  rådighed	  for	  dette.	  

7. Der	  arbejdes	  fortsat	  på	  etablering	  af	  toiletter	  i	  indgangspartiet.	  Det	  gamle	  flade	  tag	  er	  i	  
meget	  dårlig	  stand,	  derfor	  er	  der	  indhentet	  tilbud	  på	  et	  spidstag,	  som	  giver	  mulighed	  
for	  bedre	  isolering	  og	  harmoni	  med	  resten	  af	  bygningen.	  Der	  indhentes	  tilbud	  på	  
arbejdet.	  Ovennævnte	  betyder	  en	  fordyrelse	  af	  byggeriet	  på	  ca.	  40.000kr.	  



8. Intet	  nyt.	  
9. Juniorudvalget	  deltog	  i	  ”Sportsmesse”.	  Det	  gav	  kontakt	  til	  5-‐7	  interesserede.	  

Harboe	  cup	  2011:	  Der	  har	  været	  møde	  i	  det	  nystiftede	  ”Harboe”	  udvalg.	  Der	  er	  god	  
energi	  i	  udvalget,	  således	  er	  der	  allerede	  nu	  medieomtale	  i	  ”Min	  Båd”	  om	  
jubilæumsstævnet.	  Nye	  deltagere	  viser	  interesse	  for	  at	  deltage	  bl.a.	  brætsejlere.	  
Vinterundervisningen	  fortsætter	  trods	  ombygning	  og	  renovering	  af	  klubhus.	  	  

10. Broudvalget	  bør	  chekke	  beddingen.	  Her	  tænkes	  på	  sveller	  og	  skinner	  og	  ikke	  mindst	  
spillet	  til	  beddingsvognen.	  Mastekranen	  og	  bobleanlægget	  må	  også	  efterses.	  
	  
Vores	  retningslinjer	  m.h.t.	  medlemmers	  brug	  af	  området	  omkring	  klubhuset	  er	  for	  
restriktive.	  Der	  bliver	  snarest	  formuleret	  en	  mere	  åben	  og	  brugervenlig	  vejledning,	  der	  
både	  tager	  hensyn	  til	  medlemmers	  og	  hovmesters	  behov.	  (se	  hjemmesiden)	  
	  
Thomas	  Frederiksen	  og	  Jan	  Jensen	  holder	  møde	  med	  ”Hovmester”	  ang.	  næste	  sæsons	  
udfordringer.	  
	  
Internetaftalen	  m.	  Skælskør	  Havn	  er	  ikke	  optimal.	  Lav	  hastighed	  og	  ofte	  manglende	  
forbindelse.	  En	  anden	  løsning	  undersøges.(Thomas).	  Arne	  forsøger	  at	  finde	  kontrakten	  
på	  aftalen.	  
	  
”Bundstokken”.	  De	  sidste	  årgange	  skal	  indbindes.	  Hylde	  til	  ”Bundstokken”	  sættes	  op	  i	  
klubhuset.(Arne)	  
	  
Borde	  i	  klubhus	  renoveres.	  Man	  kan	  nøjes	  med	  at	  forny	  selve	  bordpladen	  (Flemming)	  	  
	  
Suppleanter	  til	  bestyrelse	  spørges:	  Helle	  Rygård	  og	  Jan	  Baisner	  er	  mulige	  kandidater.	  
Revisorer	  er	  på	  plads:	  Peter	  Dam	  og	  Bo	  Hudtloff	  er	  kontaktet.	  
Revisorsuppleant	  er	  Gitte	  Larsen.	  
	  
NÆSTE	  MØDE:	  TORSDAG	  D.	  10.	  MARTS	  KL.	  18:30	  


