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Bestyrelsesmøde i SAS 
17. august 2021 kl. 18.00 i Multirummet  

Dagsorden 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen Referent 
David Frederiksen   
Arne Hansen   
Ulrik Sams  
Jesper Bjerge Christensen  
Kristian Urban Hansen  
Henrik Stæhr Afbud 
Per Falk Rasmussen   
Anders Tümmler 
Lizette Rysgaard 
 
Mia Kühlmann Vestenkjær 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 
Præsentation af Mia fra MK Bogføring 
Arne fremlagde seneste regnskab som blev taget til efterretning. 
Beholdninger kontrolleret og fundet ok. 
 
David og Arne (og Mia) kører parløb i overdragelsen. 

3. Orientering 
Sydsjællands Politi har indkaldt til orienteringsmøde omkring politiets arbejde omkring 

havne. 
 
Hjertestarteren har været i brug. Den er igen kontrolleret og meldt klar. Vi kan ansøge 
om et nyt skab hos Trygfonden. 

4. Endelig konstituering 
Næstformand  - Ulrik Sams 
Brokaptajn (og udvalg) - Jesper B. Christensen 
Referent  - Claus Møller Christensen  
Lokale og areal ansvarlig - Kristian Urban Hansen 
Hovmester kontakt - Per Falk Rasmussen 
Sejlerskolekontakt kontakt  - Lizette Rysgaard 
Kapsejladsudvalg kontakt - Per Falk Rasmussen 
Aktivitetsudvalg kontakt - Lizette Rysgaard 
Torsdagshold kontakt - Kristian Urban Hansen 
Optagning af både SAS - Hører under broudvalg 
Elmåler – aflæsning - Henrik Stæhr 
Vandaflæsning  - Henrik Stæhr 
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5. Lokaler og Arealer 
Aflæsning af elforbrug 
Henrik har leveret elforbrugsoversigt. Oversigten skal gerne forenkles og forklares. 
Punktet medtages på næste møde igen. 
 
Status spunsprojekt 
Ulrik har rundsendt referat fra møde med Slagelse Kommune. Projektet er pt i 
udbudsfase og afventer dermed tilbud fra entreprenører. Projektet har været forventet 
til opstart 1. oktober, men en længere opstartstid på udbudsdokumenter har 
forventeligt forsinket projektet nogle uger. 
Der slås spuns omkring klubhus og masteplads og der repareres en del af 
stensætningen. 
Der monteres fenderliste på spunsvægge mod bådpladserne op til klubhus og 
masteplads. 
 
Udluftning i omklædningsrum 
Der er konstateret mug i baderum, så der skal ses på en forbedring af udluftningen. 
Sebrina sættes til at afrense baderum og torsdagsholdet anmodes om at tilse og rense 
udluftning og rør. 

6. Torsdagshold 
Kommer i gang nu efter en god sommer. Holdet har (som altid) gode projekter de 
iværksætter, herunder maling af klubhus og lapning af de sidste huller i den nye 
jolleplads. 

7. Hovmester 
Hovmesteren har haft den bedste sæson og er rigtig tilfreds på trods af Corona 
opstart. 

8. Broudvalg 
Nye pæle mangler stadig og derfor er disse ikke slået. De kan ikke skaffes p.t. 
 
Der har været forespørgsel om mulighed for søsætning i SAS for ikke medlemmer. 
Dette er fortsat ikke muligt. SAS kraner er for medlemmer og de anvendes på eget 
ansvar. 
 
Bådoptagning i SAS planlagt til 23/10. 

9. Kapsejladsudvalg 
Harboe Cup planlægges næsten som normalt. Budget rundsendes snarest. 
Rigtigt mange hjælpere har meldt positivt tilbage. Der vil i år ikke være lodtrækning 
men fortsat spisning for hjælpere, både lørdag aften og morgenmad. Der vil i 
begrænset omfang være mulighed for sejlere at købe forplejning. 
Indbydelse offentliggøres snart. 

10. Juniorer 
Sejlergruppen undergår en lille aldersmæssig udskiftning. Der er som tidligere lidt 
efterskolefrafald men også returnering. Og der mangler en fast ansvarlig for 
søstjerneholdet, hvilket er en udfordring. Der søges med lys og lygte. 
 
Flere sejlklubber har i sommer fået stjålet RIB’s og det blev drøftet om vores løsning 
er tilfredsstillende og betryggende. 



Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Skælskør Amatør-Sejlklub 

 
2 juniorer har deltaget i Feva VM med hver sin makker. Det gik rigtigt godt og holdene 
blev hhv nr. 24 og 30 ud af 70-80. Det var en super god oplevelse for sejlerne. 
 
Anders har haft dialog med vores nye nabo som med fornøjelse ser på vores 
aktiviteter. 
Fremover er det ikke kommunen som klipper hækken på ’vores’ side, så det er aftalt 
at vi holder lidt afstand til hækken og ligeledes holder adgangen til deres havelåge fri. 

11. Sejlerskole 
Forløb, elever og status drøftes på evaluering – indkaldt af sejlerskoleleder (Jan). 
Natsejlads er planlagt til fredag den 20/8. 
Fremmødet er vigende efter sommerferien, men baggrunden er ikke helt klar. 

12. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Brombærtur er planlagt til 28/8-29/8. 
Standernedtagning er planlagt 23/10. 

13. Eventuelt 

14. Næste Møde 
Næste møde tirsdag den 7/9 kl. 18.00 (og derefter IKKE en tirsdag) 


