Referat af bestyrelsesmøde i SAS 11.okt. 2010.

Dagsorden.

1. Meddelelser v. formand.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af ref. fra møde 7. sept.
4. Regnskab.
5. Kapsejladsudvalg. / Guldpokal / Harboe Cup.
6. Klubhus. / Hovmester.
7. Broudvalg.
8. Juniorudvalg.
9. Extraordinær generalforsamling.
10. Evt.
Mødedeltagere: Claus, Thomas, Søren, Arne, Jan, Henrik.
1. Hele bestyrelsen plus Jesper deltager i kursus i D.S. regi. Kurset hedder ”Klubkonferencen
2010” . Det omtales nærmere i bladet Sejleren nr. 3 2010.
2. Ok.
3. Ok.
4. Ingen væsentlige bevægelser. Dog skal nævnes en indtægt fra gæstesejlere på
ca.38.000kr. Beløbet er lidt mindre end budgetteret.
5. Guldpokal og Storebæltsmesterskab er afviklet med stor succes. Det forventes , at
sejladserne giver et pænt overskud. Fremtidigt er det aftalt at Kerteminde sejlklub og SAS
skiftes til at afholde Storebæltsmesterskabet. I 2011 er K.S. således vært for stævnet.
Harboe Cuppen er afviklet. Stor tak til hjælpere på alle niveauer. Næste år har stævnet 40
års jubilæum. Derfor vil Claus skrive til de respektive specialforbund for at tiltrække flere
sejlere.
Evalueringsmøde vedr. Harboe Cup d. 27. okt.
Det er lykkedes bestyrelsen at få noget af sit tilgodehavende retur fra Luffe DM sidste år. I
alt kr. 8.000 er indgået.
Umiddelbart efter Harboe Cup har der været indbrud i juniorhuset. Der er stjålet radioer,
gpsèr, en dommertaske, vhfèr og vindmålere. Tabet er opgjort til ca. 70.000kr.

6. Formanden har haft en samtale med hovmesteren for at udrede diverse misforståelser
omkring de store arrangementer som Harboe Cup og Gold Cup. Lukke og åbningstider har
også været vendt.
Varmepumpe til klubhuset er bestilt. Pris 15.000 kr. incl. moms.
7. Pælene skal chekkes for evt. pæleorm. Alle broer undtagen juniorbroen tages under
behandling. Arne indhenter tilbud hos Toredo Marine Protect.
Desværre sker det af og til, at medlemmer med broplads glemmer at betale , når de
bruger mere end èn plads.
8. Der er 20 aktive juniorer. Stor træningsiver og flotte resultater. En positiv udvikling er i
gang. Fremover øges behovet for 2-mands både. Vi har nu 2 Fevaer- der bliver brug for
flere. Teori undervisning foregår vinteren igennem 1. mandag i hver måned.
Claus er fortsat på sponsorjagt for at kunne realisere ”Juniorprojektet”. Der er lovet støtte
for ca. en halv million, så nu mangler ”blot” 600.000kr. før det kan blive en realitet.
Claus undersøger mulighederne for at kunne afholde større optimistjollestævne, som
samtidigt er udtagelsesstævne til VM – EM – og NM. Dette er naturligvis betinget af at
hjælpere og sponsorer er på plads.
9. Dagsorden skal offentliggøres i ”Sjællands Tidende”.- ”Bundstokken og på SAS hj. Side.
Søren kontakter ”dirigent” Jens Iversen.
Jan orienterer om ”Vision” 2015.
Claus forklarer ”juniorprojektet”.
Flemming orienterer om sidste nyt fra M.K.S.
Financiering af toiletter ved indgang til klubhus klares med SAS`s likvide midler eller ved
salg af værdipapirer. Ovennævnte gælder også etablering af brusere og toiletter i
juniorhuset.
10. Intet.
Næste møde: 11. November kl. 18.30

