Skælskør Amatør-Sejlklub
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Mødedeltagere
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Claus Møller Christensen
Morten Lindquist
Arne Hansen
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen

Referent

Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen
Anders Tümmler
Lizette Rysgaard

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.

2.

Orienteringer
Corona lægger forsat en dæmper på vores aktiviteter, men reglerne følges og det skal vi
forsat gøre.
Kommunen arbejder forsat på den kommende højvandssikring, intet er besluttede.

3.

Økonomi

4.

Lokaler og Arealer

Regnskabet blev gennemgået af Arne, som gav en forklaring på de tal der pt ses. Der har
været nogle udsving i vores aktie udgifter/ indtægter, alt er normalt og godkendt.

Claus og Ulrik har været i kontakt med kommunen vedr. den dårlige spuns. Der er endnu
ingen afklaring, men der vil være et afklarings mødet i marts måned. Pt ser det ud til at
kommunen vil udsætte projekter, hvilket vi ikke kan acceptere.
Udskiftning sidepanel klubhus arbejdes der fortsat på.
Ansvarlig: Jesper
Olieselskabet Ok har fremsendt et fornuftigt tilbud på vores strøm/ el. Vi accepterer tilbuddet
og skifter til dem i marts måned.
Der vil blive monteret en ventilator i loftet i køkkenet, for at sænke den varme der kommer i
køkkenet fra de faste installationer som køleskabe, frysere med mere. Projektet forventes
færdigt inden sæsonstarten 2021.
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5.

Torsdagshold

6.

Hovmester

7.

Broudvalg

8.

Kapsejladsudvalg

9.

Juniorer

10.

Sejlerskole

11.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter

12.

Eventuelt

Grundet Corona og vejret, er der ingen aktiviteterne.

Grundet Corona er der ingen aktiviteter.

Bobbel anlægget under broerne er blevet tændt.
Vi venter på isen slipper.

Det er 50 års jubilæums for Harboe Cup her i 2021

Grundet Corona er ingen aktiviteter.

Der er ingen pt. ingen aktiviteter, endnu

Intet at bemærke.

Der er gjort klar til generalforsamling onsdag den 24 marts, dette forudsætter at Corona
reglerne gør dette muligt. Den endelige beslutning træffes først ved månedens udgang.

Standerhejsningen er fortsat planlagt til lørdag den 17 april 2021.

13.

Næste Møde
Onsdag den 17 marts 2021
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