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Bestyrelsesmøde i SAS 
13. september 2022 kl. 18.00 i Multirummet  

Dagsorden 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen Referent 
David Frederiksen   
Ulrik Sams  
Jesper Bjerge Christensen  
Kristian Urban Hansen  
Henrik Stæhr  
Anders Tümmler 
Lizette Rysgaard Afbud 
Charlotte Sams Afbud 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Orientering 
Klubkonferencen er den 11-12 november. Se program og indbydelse  
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen/klubkonferencen-
2022?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrevet_kl
ubliv_6_2022&utm_term=2022-08-18 

3. Økonomi 
Gennemgang af David 
Gennemgang taget til efterretning. Beholdning kontrolleret. 

4. Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold) 
Aflæsning af el og vandforbrug (Henrik/Kristian) 
Der har været brud på vandledningen til bro 3, men heldigvis kun i 2 dage. 
Både vand og elforbrug ser fornuftige ud. (Bortset fra bruddet på vandledning) 
 
Status spunsprojekt (Ulrik) 
Tidsplanen holder og entreprenøren starter 3/10 med at komme med materiel mm. 
Der vil blive plads til at komme i masteskuret i perioden indtil efterårsferien slutter. 
Der startes på hjørnet af bro 2 og inderste pladser på bro 1 og 2 ryddes så de kan 
arbejde. Der etableres midlertidige adgange til broerne. 
Bådoptagning i SAS sker 1/10 og der er lidt færre både på pladsen i år, så der er plads 
til arbejdet. Parkeringspladsen spærres af i etaper, når terrænet ved 
promenadekanten renoveres. 
Orientering givet på Facebook og på hjemmesiden. 

 
Projekter generelt (Kristian) 
Torsdagsholdet: 
• Forbereder Harboe Cup og fortsætter med årshulet. 
• Har travlt og der er mange gode i gang som normalt. 
• Vi får en opdatering på målepindene ved adgangsvejen til Roklubben. 
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Øvrige 
• Solceller. 

Vi er i gang med undersøgelse af klubhusets tag, for at se om det kan bære 
solceller. Multirummet kan godt bære solceller. 
Næste step efter beregning på tag er at indhente tilbud og er på økonomi.  
De første beregninger viser god økonomi. 

5. Hovmester 
Er orienteret om spunsprojekt. 

6. Broudvalg 
Spillet har været ude af funktion. Der er kommet nu oliepumpe på. Der monteres en 
spærring på spillet, så det ikke kan køre for hurtigt når vognen kører ud med vægt på. 
Der ingen risiko for at vognen kører løbsk. Spillet testes flere gange inden det igen 
frigives. 
 
Forbedring af estakaderne fortsættes i efteråret og foråret. Torsdagsholdet starter 
med at rydde det løse inden Ditlevsen går i gang. 
 
Ventelisten ’Ønske om anden plads’ udfases således at der ikke påføres nye, og hvis 
det er muligt anvendes de nuværende på listen. Medlemmerne opfordres til at drøfte 
mulig pladsbytning internt, men broudvalget skal kontaktes inden bytte foretages. 
 
Det blev drøftet hvordan pladsleje opkræves ved bådsalg. Det blev besluttet, at der 
når handlen er faldet på plads og båden er overdraget, så er det købers båd, og køber 
skal kontakte brokaptajnen for en aftale om pladseje. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at gennemgå havnereglementet og komme 
med input til punkter der kan specificeres mere. Input sendes til Jesper inden 
årsskiftet. 

7. Kapsejladsudvalg 
Slagelse Vinkompagni Cup er slut og enkelte både vil forsøge en enkelt eller 2 
sejladser i september. 
 
Skæl-Cup blev igen en succes. Skønt vejr og 16 deltagende både. BB10 meteren 
vandt (igen). 
 
Harboe Cup 
Er godt på vej. Lige under 300 tilmeldte og hjælperkabalen er stort gået op. 
Forventningen er fortsat fin økonomi ved stævnet. 

8. Juniorer 
Sæsonafslutningen står snart for døren og afhængigt af engagementet arrangeres der 
også klubmesterskab. 
 
Der er konstateret at det efter corona ikke er så let at engagere forældre, men vi er 
også udfordret på trænersiden, da vi i vores område ikke har så let ved at fastholde 
unge trænere når de skal uddannes samt at frivilligheden generelt er dalende. 
 
Det er en udfordring som klubben og bestyrelsen skal inddrages i dialogen og 
løsningen af. Der er en risiko for at vi med mangel på trænere ikke har muligheden for 
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at tilbyde sejlads. 
Anders indbyder til sparring og sender inspiration… 
 

9. Sejlerskole 
Intet nyt. 
  

10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Standernedhaling 22/10 
 
19. november 2022 – fælles julefrokost  
8. december 2022 – torsdagshold julefrokost 
8. januar 2023 nytårskur 
18. januar 2023 Garmin 
29. januar eller den 5. februar 2023 Robbe & Berking und yachtmuseum. 
8. februar 2023 Film og mad 
26. februar 2023 bådudstilling 
Ca. 12-17. marts 2023 mad og musik 
 
Mange gode arrangementer og initiativer som medlemmerne kan glæde sig til. 
 

11. Eventuelt 
Generalforsamling bliver 29. marts 2023 
 

12. Næste møde 
 
Resterende møder 2022 
12/10  kl. 18.00 
16/11 kl. 18.00 
1/12 kl. 18.00 
 
 


