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Bestyrelsesmøde i SAS d. 08.august 2016 - Referat. 
 
Tilstede: 
Bjarne Venø (formand) 
Claus Møller Christensen (Juniorudvalget) 
Lars Ellegaard 
Ole Mouridsen (næstformand/Broudvalg) 
Per Kongshøj Madsen 
Peter Jensen 
Ulrik Sams 
 
Afbud: 
Arne Hansen (kasserer) 
 

1. Meddelelser v. formanden. 
Ikke noget at tilføje 

 
2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Regnskab. 
Punktet udgår pga sommerferie. 
 

4. Broudvalg. 
- Der er en vis bevægelse i interne flytninger/bådbytninger og nye både til eksisterende 

medlemmer. 
- El-forbrug: følger prognoser baseret på forrige år. 
- Vandforbrug: en stigning i juli måned er registreret ift forrige år. Stigningen synes at skyldes de 

mange gæsters brug af badefaciliteter. 
- Kranfundament: tilladelse givet fra Kystdirektivet på betingelse af at fundament ikke slåes i, men 

bores. Tidsramme: tilladelse til kran er tilladelsen sendt til Harboe (Jens Løppenthin) d. 15/7 
2016. 
Aktion: Ole 

- Altan foran Juniorbygningen: nye beregninger på fundament har medført en prisstigning udover 
hvad generalforsamlingen har tilladt. Fundamentet skal udføres som anvist og det er dermed 
besluttet at fundamentet udføres af medlemmerne til en langt lavere pris end tilbud på 
fundament. Derefter kan også tømrerarbejderne blive igangsat. 

Aktion: Ole 
 

5.  Forespørgsel fra Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer  
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel om hvorvidt det vil være muligt at lægge næste års 

stævne i Skælskør. Det er 25 år siden sidst, at DeFæle var i Skælskør og dem som var med 
dengang mindes det som et dejligt sted at være. 

 
Respons fra bestyrelsesmødet: 

Bådpladser: Samarbejde med den kommunale havn vil være et absolut must, idet det vil være 
nødvendigt med et større antal pladser for at kunne imødekomme behovet for bådpladser.  
Kapsejlads: klubben vil derudover være velvillige mht at arrangere og tilrettelægge. 
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Aktion: Anja forbinder DeFæles formand og medlemmer af bestyrelsen 
Aktion: formanden for DeFæle retter en formel henvendelse til SAS, som kontakter kommunen. 

Claus retter kontakt til Slagelse Kommune for en indledende kontakt om bådpladser. 
 

6. Overvågning. 
Kameraer indkøbt og det første er installeret over Bro 1. Lampe til natoptagelser og kamera fungerer fint 
sammen. De næste kameraer opsættes efterfølgende. 

Aktion: Ulrik 
 
7. Juniorudvalg. 

Første aften efter sommerferien viser samme interesse som før sommer. Ca 16 juniorer og ca 22 
Søstjerner med forældre. Det medfører ca 52 spisende i Multirummet. Et forældreudvalg skal 
etableres for at drive arrangementer henover efteråret og vinteren. 

 
Fredag 02.09: Til Kulturel Folkefest deltager Juniorudvalget med en Optimist-simulator. Deltagende 

politikere forventes at dukke op. 
 
Dansk Sejlunion har henvendt sig vedr nyt koncept for stævner. Temaer forventes at dreje sig om 

opdelinger af de sejlende til stævner, samt faste aftaler med udvalgte byer om landsdækkende 
stævner. 

 
Unge/teenage-årene og derefter: Information/åbent spørgsmål til refleksion: skal SAS deltage i 

”Sejlsportsligaen”, som er arrangerer landsdækkende stævner? Claus rundsender link til 
beskrivelse af Ligaen til bestyrelsens information. Bestyrelsen tilkendegiver interesse for at deltage. 

 
8.  Harboe Cup 

Aktiviteten forventer at give overskud og budgettet rundsendes til bestyrelsens godkendelse. Budget 
er rundsendt til godkendelse 

 
9.  Hovmester. 

En kort og uformel evaluering af den forløbne første måned tegner til at hovmesteren er en succes til 
både klubbens arrangementer og til a la carte serveringen. Priser til klubbens arrangementer er 
absolut favorable. Fødevarestyrelsen har uddelt en Supersmiley. 

 
10.  Evt. 

Tøj med SAS-logo: Anja skaffer kontakt til Claus, som vil undersøge mulighed for beklædningsdele og priser. 
 
Standernedhaling: ultimo oktober/29.oktober, som er efter efterårsferien. 
 
Vinteropbevaring af både på land: opgaven udliciteres til et klubmedlem. 
 
Vinterliggere i vandet: broerne lider under hårdt træk fra bådene under vinterstorme og det skal besluttes, 
hvor store både, der skal kunne ligge i vandet om vinteren. Emnet tages op på generalforsamlingen. 
 
Redningsstandere og -stiger: ingen respons på ansøgning (Claus) 
 
Duelighedsbevis: 
FOF´s hold ER udbudt og Undervisningen foregår på Eggeslevmagle Skole (10 min kørsel fra SAS). 
Sejlerskoleelever opfordres til at melde til. På sigt vil SAS overveje at arrangere egne hold, med egen 
underviser og brug af egne lokaler. 
 



Skælskør Amatør-Sejlklub 
 
 
 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

11.  Punkter til næste møde 
Vinterarrangementer - ideer overleveres til aktivitetsudvalget: 
Splejsning af flettet tovværk 
Splejsning af Slået tovværk 
Film: Att angöra en brygga 
Stumpemarked 
Vintervedligehold af motor 
 

12. Dato for næste møde 
Onsdag d. 14-09 kl. 18 


