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Meddelelser v. formanden.

Møde er arrangeret med Slagelse Kommune vedr. udvikling af udvendige arealer til parkering og opbevaring af/kørsel
med både (20 m bredde bag de røde skure, af kommunen kaldet trin 1). Parkeringsplads langs vejen og yderligere
parkering langs nedkørslen er 2. og 3. trin og ikke omfattet af dette møde. Mødets formål er at drøfte den videre
fremfærd og hvem der skal betale hvilke dele af anlægget.
Asfalten på nedkørslen er udbedret og en lampe er anmeldt ude af drift til kommunen. Asfalten er udført pt.



Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.



Regnskab.

Der er ikke sket de store ændringer siden sidste møde.
Regnskabet blev godkendt. Beholdninger blev kontrolleret og fundet ok.
Ansvar: Arne



Broudvalg.

Der er stor søgning efter pladser i SAS og det skal vurderes om pladser, der ikke bliver benyttet i løbet af flere år, skal
opsiges jf. Havnereglementet? De berørte har været forsøgt kontaktet telefonisk og vil nu blive tilsendt en meddelelse
pr. mail/brev.
Ansvar: Peter
Det drøftes om nye bropladslejere skal kunne få kredit inden for løbende regnskabsår, hvis de ikke kan betale ved
pladsens tildeling. Beslutningen blev, at klubben inddriver broindskuddet dkk 10.000,- ved bådpladsens tildeling.
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Ansvar: Peter
Fortøjningsbeslag til pælene er tidligere blevet besluttet, men det ”rigtige” beslag er endnu ikke fundet.
Undersøgelser pågår.
Ansvar: Peter
Frihavnsordning er til drøftelse til næste møde. Se tekst fra referat/august 2017.
Ansvar: Arne
Spil til beddingsvogn er begyndt at sige forkerte lyde og der er fare for nedbrud. Det undersøges om vi kan købe et
brugt spil til erstatning for det eksisterende.
Ansvar: Bjarne
Åg til bådkran kunne være ønskeligt. Prisen for åg med centerløft undersøges.
Ansvar: Bjarne
Udgang fra Multirummet/dør i gavlen skal gøres sikrere og pænere. Pris for forstærkning undersøges.
Ansvar: Bjarne
Sikker Havn. SAS vil ansøge om godkendelse og der udestår nogle få øvelser før en godkendelse kan indhentes (bla
stiger fra broer og en sikkerhedsrulle). Dette planlægges til udførelse for næste år.
Ansvar: Lars
Minikran til gummibåde v bedding fjernes inden foråret.
Ansvar: Peter
Internetdækningen er ikke dækkende når man når lidt ud ad broerne. Der har været bemærkninger fra gæstesejlere i
sommerens løb desangående. For 2018 undersøges: 1. hvordan man kan forstærke signalet ud af broerne. 2. En
udvidet leverance til havnen i form af forskellige løsninger og båndbredder.
Ansvar: Peter
Bådoptagning er d 14.10.2017 og kranen er bestilt fra kl 08.
Ansvar: Arne
Standernedhaling annonceres til samme dato kl 14 på sejlsas.dk.
Ansvar: Per



Juniorudvalg

Søstjerne stopper d 14.09. Juniorsejlerne sejler september måned ud og sluter med klubmesterskab d. 30.09. Vinteren
over vil der være sejlads om søndagen med juniorer.
Resultat: Malte har sejlet i Herslev og blev nr 2 af B-sejlerne. Tilmeldte til Harboe Cup er ca. 5-8 stk i de forskellige
klasser. Vintersæsonens teori er endnu ikke planlagt med trænerne.
Ansvar: Claus



Harboe Cup
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Hjælpere er indbudt til møde tirsdag d. 12.09. Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt flere deltagere end sidste år
ved samme tid. SAS er af Dansk Sejlunion forespurgt om vi vil afholde DM for Europa-joller samtidig med Harboe Cup.
SAS har sagt ja. For alle klasser er forventningen i alt ca. 350 joller og ca. 400 deltagere.
Ansvar: Claus



Hovmester

Opdatering af aftale om lokaleudlejning vil blive udført.
Ansvar: Per

 Evt
Dansk Sejlunion har meddelt om en klubkonference d. 17-18.november, hvor klubber og interessenter mødes i et
døgns tid og drøfter emner til inspiration for sejlklubrelevante emner. Tilmelding fremgår af mail fra Claus og alle
bestyrelsesmedlemmer bedes overveje deltagelse og tilmelding.
Ansvar: Alle
Det har været undersøgt om håndtørrere til toiletterne er en god idé og rentabelt ift både investering og drift.
Investering til alle bade/toiletter vil andrage ca dkk 80.000,- incl indkøb og strøm-installation. Driftsomkostningerne
bliver tillige høje. Forslaget er dermed ikke relevant aht. klubbens budget.
Ansvar: Ulrik
Dørfjedre til toiletter: er det stadig relevant efter at dørene har fået skilte på? Hovmesteren spørges om skiltene har
hjulpet tilstrækkeligt.
Ansvar: Ulrik
Toiletter i Juniorbygningen: skilte med ”trafikseparering” ml mænd og damer fjernes.
Ansvar: Per
Boatflex (a la AirBnB for både) har henvendt sig til klubben for at bede om samarbejde med sejlklubben om assistance
til udlejning af både. Bestyrelsen ønsker ikke at indgå i et samarbejde og besvarer henvendelsen.
Ansvar: Claus
Idé – Åbent Klubmesterskab i SB20´ere med ”flyvende” besætninger er foreslået. Claus beskriver et forslag og inviterer
til afholdelse medio oktober i år.
Ansvar: Claus
Kalender på hjemmesiden skal opdateres med årligt tilbagevendende begivenheder. Claus skriver i notesform, hvilke
arrangementer, der er kendskab til. (fx Harboe Cup, Agersø Rundt, Brombærtur osv) og Per opdaterer sejlsas.dk
Ansvar: Claus/Per
Skilt med anvisning til diverse affaldsbøtter tegnes og opsættes. Ulrik fremsender fil.
Ansvar: Anja
Flere medlemmer har forespurgt til brug af Det Røde Pakhus til Generalforsamling. Dette er hermed en beslutning.
Ansvar: Bjarne
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 Punkter til næste møde
Tilføjes: Opfølgning på projekt vedr udenomsarealer
Ny dagsorden udsendes.
Ansvar: Bjarne



Dato for næste møde

12.10.2017 kl. 18
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