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Bestyrelsesmøde i SAS 16. juni kl. 18:30. 
 

Dagsorden. 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Regnskab. 
4. Klubhus. a, elforbrug. 
5. Broudvalg. 
6. Juniorudvalg. 
7. Multirum. 
8. Sikker havn. 
9. Nyt medlem. 
10. Hovmesterudvalg. 
11. Legeplads. 
12. Eventuelt. 
13. Punkter til næste møde i august. A, mødeplan for efterår, 

b, 100 års jubilæet. 
14. Dato for næste møde. 

 
     Fraværende : Claus. Peter. Per 
 
1. Henrik er i dialog med Slagelse kommune angående affaldsplan. 

Masteskuret er nu ryddet. Der har allerede været en del gæste-
sejlere på besøg i år.  

2. Godkendt. 
3. Dokumentation for byggeri af Materialeskur og mastekran opbe-

vares i bankboks i Sparekassen Sjælland indtil 31.dec 2021 efter 
krav fra EU. Angående tilskud fra LAG, 14.jun 2013 er regnskab 
indsendt, pengene er bevilget 22.maj 2014. Regnskab er god-
kendt. 

4. Klubhusudvalget holder nøje øje med elforbruget i klubbens byg-
ninger. Ordningen med hurtiglån af elmåler fungerer godt. Der 
arbejdes med en fremtidssikring af adgangssystemet/klubbens 
låse og nøgler. Henrik og Ole er tovholdere. Årets første med-
lemsarbejdsdag gik godt, klubhuset er nu malet indvendigt, bed-
dingsrum og klubbens grill er klar til sæsonen. 
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5. Broerne er blevet behandlet med algefjerner. Vi talte om hvordan 
vi ad åre skal planlægge udskiftning af klubbens broer. Svend 
Ditlevsen holder øje med broer og pæle på årlig basis, der udskif-
tes løbende svage pæle. Ole undersøger om der skal foretages 
nye dykkerundersøgelser af broerne. 

6. Der er indkøbt yderligere en feva-jolle. Juniorerne har været i 
Kerteminde til sail-extreme. Anna og Laura blev nummer 4 af 20 
fevaer. I zoom8 blev Casper, Mads og Milo nr. 38-44 og 54 ud af 
59 deltagere. 

7. Byggeriet af multirummet er igangsat. Byggeriet forventes fær-
digt med udgangen af uge 32. Søren og Ole repræsenterer besty-
relsen i forbindelse med byggeriet. 

8. Vi skal lære af retningslinierne i "sikker Havn"brochuren, og ind-
rette vores havn hensigtsmæssigt. 

9. Henrik vil afholde et velkomstmøde for nye medlemmer af sejl-
klubben, det være sig bådejere såvel som nye medlemmer uden 
egen båd. Der tages udgangspunkt i tidligere skrivelse fra Claus. 

10. Medlemmer der ønsker at deltage i et hovmesterudvalg 
skal henvende sig til bestyrelsen. Det er bestyrelsens holdning at 
udvalget skal fremkomme med et eller flere forslag til bestyrel-
sen til hvordan man kan tænke sig en hovmesterordning skal 
fungere. 

11. Udsat til senere. 
12. ingen bemærkninger 
13. 100-års-jubilæet. eu-projekt angående nye broer. møde-

plan for efteråret 
14. Næste møde 12.august klokken 18.30 

 
 
  


