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Bestyrelsesmøde i SAS 
13. januar 2021. 

Mødet blev afholdt online.  
Referat 

 

Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist Referat 

Arne Hansen   

Ulrik Sams  

Jesper Bjerge Christensen   

Henrik Stæhr  

Per Falk Rasmussen Afbud   

Anders Tümmler 

Lizette Rysgaard  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt, uden bemærkninger.  

2. Orientering 
Indsamlingsløsning. Vi er ved at undersøge om der kan laves en frivillig indsamlings ordning.  

Fordelen ved denne ordning er at beløbet der indbetales er fradragsberettiget. Vi ved endnu 

ikke hvordan dette kommer til at se ud, men der arbejdes på det, som en ekstra mulighed for 

medlemmerne eller andre interesseret som vil støtte klubben.  

Ansvarlig: Claus 

 

En af vores blomsterkummer er blevet påkørt, kummen har det fint. Men er blevet flyttede.  

3. Økonomi 
Arne gennemgår regnskabet i hovedpunkter for 2020.  

 

Regnskabet visser et mindre underskud, i forhold til budgettet. Bestyrelsen er dog meget 

positivt, set i lyset af alle de begrænsninger der har været grundet Covid 19  

 

Harboe Cup har måtte aflyses, men Harboe har alligevel valgt at støttede os økonomisk. Og 

vi har fået lavet den nye plads ved jolleskuret samt meget andet. Der har i 2020 været det 

største antal gæstesejlere i havnen, hvilket har været med til at trække i den positive retning 

for det lille underskud.  

 

4. Lokaler og Arealer 
Det dårlige bolværk ved klubhuset, er desværre ikke kommet med i Slagelses kommune 

budget for 2021.  Kommunen vil dog kontakte en rådgiver for at få deres meningen om hvor 

længe en ny spuns vil kunne vente. Vi som bestyrelse er bange for at det knækker eller at for 

meget materiale vil forsvinden ude gennem den nedslidte spons 
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Der skal fremstilles en ny hængeboks / penge indkast til havnepenge, for vores gæste 

sejlere. 

Ansvarlig: Jesper  

 

Der arbejdes på at få OK Benzin, som el-leverandør. Ok Benzin, mener de kan gøre det 

billigere end vores nuværende el-leverandør. Samtidig vil vi modtage sponser penge for den 

el vi køber, som en del af de penge Ok Benzin støtter lokalsporten med.  

Ansvarlig Claus 

 

Corona forholdsregler er forsat meget stramme. De er desværre så stramme at ikke en gang 

vores gode torsdags holde må bruge Multirummet til at samles og få varmen i. 

Torsdagsholdet vil overholde de gældende regler med max samling af 5 personer.  

 

Vi har fået en redningsstige fra Trygfonden. Hvor og hvornår den skal monteres er endnu 

ikke fastlagt, men den skal sættes op inden den kommende sejlsæson. Pt. arbejder på at 

montere den i knækket på bro 2. 

 

5. Torsdagsholdet 
Træ til udskiftning på broer er bestilt – udskiftning afventer plan som afspejler Corona 

restriktioner. 

 

Vores videoovervågning er ved at blive opdateret og dækningen af havneområdet udvidet.   

 

Der vil i forbindelse med udskiftning af trækanten på broerne, blive monteret en ekstra el-

stander på bro 3. 

6. Hovmester 
Køkkenet er lukket og alt elektrisk som uden skade på madvare kan slukkes, er slukket. 

 

Der arbejdes forsat på ventilationsopgaven, for at sænke temperaturen i køkkenet.  

Ansvarlig: Ulrik og Henrik  

 

7. Bogudvalg 
Intet nyt. 

8. Kapsejladsudvalg 
Opstart datoen er forsat ukendte, men vi håber og forventer snart vi igen må sejle 

kapsejlads.  

9. Juniorer 
Datoen for hvornår vi kan starte årets sæson for juniorerne er desværre forsat ukendt, 

grundet Corona.  

 

Der er gjort klar til et informationsmøde for årets trænere. Mødet afholdes når Corona 

reglerne tillader dette.  

Ansvarlig: Anders. 

 

Den eneste af vores trailere har desværre haft en del el/lys-udfordringer. Det er nu bragt i 

orden og traileren står klar ”på gården” til årets sæson. 
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10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Alle aktiviteter er aflyst eller udskudt grundet Corona.   

11. Sejler skolen 
Ingen opdateringer endnu. 

12. Eventuelt 
Generalforsamlingen planlægges afholdt onsdag den 24. marts 2021.  

 

På valg til årets generalforsamling er: 

Arne Hansen, ønsker ikke genvalg 

Ulrik Sams 

Morten Lindquist, ønsker ikke genvalg  

Anders Tumler 

 

Per Falk Rasmussen 

Henrik Stæhr 

13. Næste Møde 
Onsdag den 10. februar kl. 18 i multirummet/ 18:30 online.  

 

 


