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1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Orientering

Der har lige været genindkaldt til FLIDs GF. Den forekommer d 18.august. Ingen fra SAS deltager.

3. Økonomi

Der har været rigtigt mange gæstesejlere i juli måned! Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Lokaler og Arealer

Aktiviteter til fælles med Kommunen: der har ikke været nogen kontakt pga. sommerferie. Olietanke er afblændede og
kommunen har accepteret løsningen.
Folkeregister i havnen: Havnereglement bør overvejes opdateret med mere nutidige anliggender som bl.a husbåde,
folkeregister og postadresser på klubbens arealer. Punktet tages op med ny bestyrelse efter generalforsamlingen.

5. Torsdagsholdet

Ros til Peder for blomstrende plantekummer. Der er en liste med projekter for hele sæsonen.

6. Hovmester

Efter Generalforsamlingen kender han sin fremtid i klubben. Uanset udfaldet skal kontrakten revideres jf beslutninger
på bestyrelsesmøder, herunder udskiftning til økonomiske hårde hvidevarer.
Ansvar: Per

7. Broudvalg
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Bådpladsnumre ny-opsættes i let af efteråret. Sorte hætter forsøges solgt og nye kroge skal drøftes – metal eller træ?
Der anmeldes årligt eftersyn med belastningsprøve på mastekranen. Harboe-kranen venter til foråret.
Lyset på broerne fungerer ikke. Torsdagsholdet bedes skifte lyskilderne.
Ansvar: Jesper
Redningsstiger: vi søger 3 stk. hos TRYG-fonden.
Ansvar: Claus

8. Kapsejladsudvalg

Harboe Cup: forventes afholdt, men corona-situationen følges tæt. Opdeling af deltagerne og hjælperne forventes at
skulle forekomme både på land og vand.
Ansvar: Claus

9. Juniorer

Har holdt sommerferie siden sidste bestyrelsesmøde. SB20´erne er sat i vandet og de store børn har haft det rigtig sjovt
med det. I denne uge starter alle hold incl nye deltagere. SuperBrugsen Skælskør har sponsoreret med kr 15.000,- til
nye våddragter og jolleudstyr til børnene. DIF Sommerpulje har doneret kr 25.000,-.
Ansvar: Anders

10. Aktivitetsudvalg (Aktiviteter?)

Der er Brombærtur til Vejrø den sidste weekend i august.
Generalforsamling: ordstyrer er valgt (Lisbeth). Anja og Arne tjekker deltagerne ind. Alle mødes kl 18 og opsætter stole
med god afstand. Udvalgsformændene fortæller kort om året der gik osv. jf. Vedtægterne. Uddybningsprojektet vil
være et særligt punkt på forsamlingen.

11. Eventuelt
Intet at anføre.

12. Næste Møde
Aftales med den nye bestyrelse efter GF.
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