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Bestyrelsesmøde i SAS 
11. august 2022 kl. 18.00 i Multirummet  

Dagsorden 
 
Mødedeltagere Status 
Claus Møller Christensen Referent 
David Frederiksen   
Ulrik Sams  
Jesper Bjerge Christensen  Afbud 
Kristian Urban Hansen  
Henrik Stæhr  
Anders Tümmler 
Lizette Rysgaard 
Charlotte Sams 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Orientering 
Vild med vand har givet tilskud til vores og roklubbens aktiviteter, og de modtagne 
5.000 kr. fordeles ligeligt mellem klubberne. 
 
Sydstævnekredsen er nu endeligt nedlagt. Kredsens overskud er sendt til SAS i form 
af tilskud til Harboe Cup. 

3. Økonomi 
Gennemgang af David 
Intet at bemærke. 
Beholdninger er kontrolleret og godkendt 

4. Lokaler og Arealer (inkl. torsdagshold) 
Aflæsning af el og vandforbrug (Henrik/Kristian) 
Skemaer og oversigter fremsendt. Forbruget følges tæt, men ser ikke unormalt ud. 
 
Status spunsprojekt (Ulrik) 
Alle tilladelser er nu på plads. Ulrik har været til byggemøde i slutningen af juni og 
dokumenter mellem Slg Kommune og rådgiver er underskrevet. 
Projektet forventes igangsat 1. oktober (1 uge efter Harboe Cup). Projektet forløber 2-
3 måneder. Kommunen tegner totalforsikring og vores klubhus er også dækket. 
Mastepladsen bliver helt afspærret (bortset fra en smal sti til bro 1).  
Parkeringspladsen mod vandsiden lukkes helt i en periode (forventet 1. november og 
frem). 
Optagning af både og aftagning af master (+ ind i skuret) skal planlægges, så dette 
sker inden projektet, men samtidig sådan at vi kan anvende masteskuret under 
Harboe Cup. (til grej mm.) 

 
Ulrik kommer tilbage til broudvalg (Jesper) og bestyrelsen når efter yderligere dialog 
om adgang til masteskur mm. 
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Projekter generelt (Kristian) 
Torsdagsholdet: 
• Er startet igen efter ferien. 
• Og der er allerede gennemført mange projekter samt oprydning og rengøring 

blandt andet omkring indgangspartier. 
• På listen står bl.a. beddingsspil, jolleskure, adgangslås på klubhuset m.m. 
 
Øvrige 
• Over sommeren har der været problemer med nogle toiletter. De er udbedret og 

Torsdagsholdet har afkalkning på deres årsplan fra nu af. 
• Sebrina har været Corona ramt og Kristian har svinget kosten i stedet. 

5. Hovmester 
Hovmesteren er tilfreds. 

6. Broudvalg 
4 bådejere har opsagt deres plads, så der bliver mulighed for salg af mellemstore 
pladser til næste sæson. 

7. Kapsejladsudvalg 
Budget for Harboe Cup blev gennemgået og det udviser et fornuftigt resultat. 
Der (gen)udsendes mail til frivillige, da Claus har konstateret at der er nogle som ikke 
har modtaget. 
 
Skæl-Cup var planlagt til den 10/9, men her har Korsør Sejlklub også Agersø Rundt. 
Skæl-Cup er derfor flyttet til 3/9 

8. Juniorer 
Laura stoppede som træner inden sommer. 
Vi har haft 2 sejlere med til VM til Feva VM. I 2 forskellige joller sammen med sejlere 
fra Egensedybet. Den ene jolle sluttede i guldfeltet (bedste 1/3 del) som nr. 56 og den 
anden kom i sølvfeltet og blev nr. 47 i det felt. Der var i alt 187 deltagere. 
Der har været flere af vores juniorer som har ’selvsejlet’ i sommerferien sammen med 
forældre. 
Amalie Dige Hansen er ny træner om torsdagen. 
1 ny sejler (tysk pige som er flyttet til Skælskør) er startet i dag. 
Lions Club og Harboes Bryggeri har valgt at Harboeræs fremover ikke afvikles som 
normalt. 

9. Sejlerskole 
Er kommet godt i gang efter sommeren, men de ønsker sig mere vind resten af 
efteråret. 
  

10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
Fredagsgrill er fortsat en god aktivitet og næste weekend arrangement er 
Brombærtur. 
 

11. Eventuelt 
Solcelleprojekt. Vi arbejder på overblik over økonomi og betingelser hvis klubben skal 
montere solceller for at nedbringe strømomkostninger. 



Skælskør Amatør-Sejlklub 
 

Skælskør Amatør-Sejlklub 

 
Romsalg. Vi har solgt næsten alle 72 flasker rom, så projektet må siges at have været 
en succes.  
 
 

12. Næste møde 
 
Resterende møder 2022 
13/9 kl. 18.00 
12/10  kl. 18.00 
16/11 kl. 18.00 
1/12 kl. 18.00 
 
 


