Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS 12. aug. kl. 18:30.
Dagsorden.
1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Regnskab.
4. Klubhus.
5. Broudvalg. EU. Projekt ang. nye broer
6. Juniorudvalg.
7. Multirum. Juniorhus.
8. 100-års jubilæet. A,”festskrift”. B, Festudvalg.
9. Mødeplan for efteråret.
10.
Hovmesterudvalg.
11.
Legeplads.
12.
Eventuelt.
13.
Punkter til næste møde .
14.
Dato for næste møde.
Fraværende : Søren. Lars som aftalt sen ankomst

Referat
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Sejlerskoleeleverne skal være medlemmer i sejlklubben, eleverne vil
være kontingentfri i dette efterår for at løbe kurset i gang. Der skal
betales for deltagelse i sejlerskole.
Vores affaldsplan er godkendt for de næste 3 år.
Det ser ud til at vores gæster denne sommer er fordelt med ca 40% fuldt
betalende og 60% frihavnsgæster.
Godkendt efter påførelse af punkt angående Harboe Cup.(nyt punkt 15)
Udsat til næste møde.
Stolene i klubhuset skal stå på gulvet, så lokalet ser indbydende ud for
vores medlemmer og gæster.
Broudvalget holder til stadighed øje med beskaffenheden af vores broer.
På et tidspunkt skal der udarbejdes en plan for et nyt havneanlæg.
Bobleanlægget skal efterses og restaureres inden vinter.
Juniorafdelingen er gået i gang med efterårssæsonen, der er afholdt en
alternativ lodsbrotur. Vi nærmer os med hastige skridt de 50
juniormedlemmer. Der er samlet dåser til det årlige Harboeræs.
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Skælskør Amatør-Sejlklub
Det nye Juniorhus skal males udvendigt 2 gange mens stilladset stadig
er monteret. Arbejdet forventes udført af frivillige medlemmer…
Multirummet søges snarest muligt færdiggjort. Der nedsættes et hurtigt
arbejdende udvalg til at skabe klarhed over udgifterne til færdiggørelse
af juniorbygning indvendigt. Udvalgets anbefalinger vil danne grundlag
for bestyrelsens beslutning angående det videre forløb i byggeriet.
8. Per orienterede om jubilæumsskriftet og om de forventede
trykkeomkostninger. Han vil kontakte Hass Olsen om ”sponsortrykning”.
Henrik fortalte om tanker angående jubilæumsfest. Ole foreslog en
sejlads på fjorden på dagen for jubilæet.
9. Kommende mødedatoer : 15.sep, 27.okt, 24.nov, 5.dec (julemøde)
10. Medlemmer af Hovmesterudvalget : Kate Nowak, Esben (Lods), Dorrit
Søderlund. Udvalget refererer til bestyrelsen. Henrik udarbejder et
kommissorium til udvalget.
11. Der oprettes et udvalg for etablering af legeplads. Medlemmer : Lars og
Ole
12. Masteskuret trænger til et nyt tag, Ole indhenter et tilbud for montering.
Lars og Henrik deltager i møde angående maritimt knudepunkt.
13. Multirum. Legeplads.
14. Næste møde 15.september klokken 18.30
15. Budget for Harboe Cup godkendt. Der forventes mange deltagere, da
stævnet er blevet udpeget til ranglistestævne.
7.
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