Skælskør Amatør-Sejlklub

Bestyrelsesmøde i SAS
6. april 2022 kl. 18.00 i Multirummet
Dagsorden

Mødedeltagere

Status

Claus Møller Christensen
David Frederiksen
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen
Kristian Urban Hansen
Henrik Stæhr
Anders Tümmler
Lizette Rysgaard
Charlotte Sams

Referent

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Konstituering

3.

Orientering

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand
Næstformand
Kasserer
Broudvalg/Brokaptajn
Hovmester
Juniorudvalg
Aktivitetsudvalg
Kapsejladsudvalg
Lokaler og arealer
Sejlerskole
Aflæsning el/vand

Afbud

Afbud
Afbud

Claus Møller Christensen
Ulrik Sams
David Frederiksen
Jesper Bjerge Christensen
Afventer næste møde
Anders Tümmler
Afventer næste møde
Claus Møller Christensen
Kristian Urban Hansen
Lizette Rysgaard
Henrik Stæhr

Roklubben går i gang med deres kajak skur.
Standerhejsning 23/4. Kaffe og kage sponsoreres af hovmesteren. Øl og vand af
Harboes Bryggeri Der uddeles frihavnsmærke om formiddagen efter søsætning af
både samt efter standerhejsning indtil kl. 16.00.
Affaldsplan kommer på senere. Der vil senere også overfor sejlklubben blive krav om
affaldssortering – ganske som for private husstande og erhvervsdrivende. Dette tages
op senere.

4.

Økonomi

Gennemgang af David.
Elprisen er steget ganske kraftigt, hvorfor afregningsprisen overfor medlemmer der
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har elmåler justeres tilsvarende.

5.

Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold)
Aflæsning af el og vandforbrug (Henrik)
Forbruget ser ikke unormalt ud.

Status spunsprojekt (Ulrik)
Ingen nyheder fra kommunen. Vi venter fortsat på budgetbeslutning og
Kystdirektorat.
Projekter generelt (Kristian)
• Emhætte – er indkøbt, overdel mangler. Kommer snarest.
• Omklædningsrum/ventilation – overblik og pris/udbytte skal udarbejdes.
Øvrigt
• Torsdagsholde har etableret et flot værkstedsrum som er aflåst. Værktøj er til
anvendelse af torsdagsholdet. Midler er doneret af fonde.
• Der er etableret værkstedsvæg i spilrummet, med værktøj som alle medlemmer
kan anvende.
• Skilt til hovmesterparkering skal op i år så brandvejen holdes fri.
• Nye skilte i masteskur laves af Kristian og sættes op af torsdagshold når
masteskuret er tømt.
• Der skrives i nyhedsmail at medlemmer IKKE MÅ køre over wire til bedding.
Parkering mellem huse er tillige brandvej, så parkering skal ske på p-plads eller
græsset. OGSÅ når master klargøres.

6.

Hovmester

7.

Broudvalg

8.

Kapsejladsudvalg

9.

Juniorer

Er startet og klar til sæsonen.

De sidste pladser er solgt, men de var alle mindre pladser.
Svend Ditlevsen er frisk efter Corona og forventes at ankomme i klubben næste uge.

Indbydelser til Slagelse Vinkompagni Cup og Ladies Cup er offentliggjort. Skæl Cup er
også programsat.

Sidste vintertræning er overstået – god sæson.
Broen søsættes 10/4 samtidig med forårsklargøring i det omfang vejret tillader.
Legeflåden skal blive på land for maling af Torsdagshold.
Nikolaj er nødt til at stoppe som træner. Malte er træner mindst til sommerferien –
efter ferien ved han ikke hvad han skal. Amalie er spurgt om hun vil være træner.
Laura forventes fortsat at være træner. Ida-Marie og Julie skal på efterskole efter
sommerferien, så de bliver savnet når vi når derhen.
Der er ca. 15 juniorer som står klar p.t.
Sæsonstart er lige efter påske, hvor materiel hentes hjem og klargøres.
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10.

Sejlerskole

11.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter

12.

Eventuelt

13.

Næste møde

Opstart 4/4, hvor der intro til sejlerskolen, hvad de kan forvente, møde skipperne, og
fordeling på de 3 både.

Standerhejsning 23/4

Næste møde 3. maj 2022 kl. 18.00
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