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Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen
Anders Tümmler

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Information
Virtuel afholdelse af bestyrelsesmøder – klik på linket og sørg for at det virker inden kl 19 på dagen:
Time: Apr 1, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna. Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/907322299
Affaldsplan: ny skal udføres. Miljøstyrelsen skal godkende.
Klubben har søgt penge til jollepladsen, men har fået nej fra SEAS NVE.
Højvandssikring: SAS følger med i kommunens kommunikation desangående.

3. Regnskab/Økonomi
Kapsejladsudvalg, beløb ca. kr 16.000,- vedrører Harboe Cup. Det er dækning af en skade på en båd samt udgifter som
Slagelse Kommune først har udsendt efter årsskiftet.
Sponsormidler: kr 50.000,- er indgået fra Østifterne og skal bruges til Lazerjolle.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt
Ansvar: Arne

4. COVID-19 og forholdsregler i SAS
Standerhejsning
Er pt planlagt til d. 18.04 og udskydes på ubestemt til når vi kender regeringens planer. Anledningen kombineres med evt dåb
af nye både, sponsorfest oa. Indkaldes derfor med kort varsel når vi kan beslutte en dato.
Søsætning
Der meldes ud i nyhedsbrev senest på mandag om dette og andre af klubbens aktiviteter (herunder standerhejsning). Endelig
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beslutning fsa søsætning tages mandag den 6. april.
Arne kontakter alle med både på pladsen mandag hvorvidt datoen kan fastholdes til d.18.04 eller om den udsættes..
Ansvar: Claus/Arne
Slagelse Vinkompagni Cup
Datoer er under udarbejdelse, men planlagt start 6/5 afhænger af Corona-situationen og meddeles så snart muligt.
Juniortræning
Følger regeringens oplæg og DS vedr. frivilligt arbejde i sportsforeninger. Opstart udmeldes så snart det er muligt.
Ansvar: Anders Tümmler
Sejlerskolen inkl SB20
SB20´erne: udsat indtil vi véd mere.
Ansvar: Mads
Sejlerskolen: opstartsmøde er som alt andet udskudt indtil videre. Ny leder kontaktes for dialog om opstart.
Ansvar: Claus

5. Broudvalget
Pæle: der mangler nogle få endnu, men de sættes inden for den næste uges tid om vejret vil.
Ansvar: Jesper
Maling af stiger: toppen af stigerne males, hvilket vil forøge holdbarheden af bemalingen
Ansvar: Jesper

6. Ordinær Generalforsamling
Udsat indtil videre. Tidsfristen for GF for 2019 er overskredet, men afholdes når samfundsforholdene tillader det.
Ansvar: Claus

7. Oprensning af havn
Udgifterne er blevet billigere og egenbetalingen nedsættes til 2500 kr. pr. pladslejer. Dette udsendes til medlemmerne med
betalingsfrist. Besked sendes tillige i nyhedsbrev.
Ansvar: Claus

8. Dialog med Kommunen
Spuns: en rådgivende ingeniør har udtalt sig om den formodede konstruktion og potentielle reparationsmuligheder.
Antagelsen er at jordankrene er rustede over, hvorfor den skal graves for at undersøge forankringens reelle tilstand.
Kommunen vil påtage sig at betale den næste undersøgelse. Der undersøges/graves flere andre steder samtidig, hvor der
synes at være problemer.
Ansvar: Ulrik
Udvidelse af jollepladsen:
Mødet med kommunen blev udsat til d.14.04 med få deltagere. Planen vil være at få Torsdagsholdet til at udføre en del af
arbejdet og søge sponsormidler til dækning af hele eller dele af udgiften.
Ansvar: Claus

9. Eventuelt
Åben Havn/Vild Med Vand-arrangement håbes ikke aflyst, men vil naturligt følge samfundsanbefalinger på det tidspunkt(16.
maj).

10. Dato for næste møde
Mandag d.04.05 kl 18 incl spisning
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