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Bestyrelsesmøde i SAS 
20. januar 2022 kl. 18.00 i Multirummet  

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

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering 
• Vi har fået ok til nyt hjertestarterskab (Trygfonden) 
• Vi har fået tilsagn om 30.000 til værktøj til torsdagshold (VeluxFonden) 
• Yderligere fonde søgt for at dække værktøjsdelen. 

3. Økonomi 
Gennemgang af regnskab for 2021 (David) 
Beholdninger kontrolleret. 

4. Lokaler og Arealer (inkl torsdagshold) 
Aflæsning af vand og elforbrug (Henrik) 
Forbruget afspejler årstiden 
 
Status spunsprojekt (Ulrik) 
Intet nyt fra kommunen – forventet svar fra Kystdirektoratet primo februar. 
 
Klaptilladelse (Ulrik) 
Der er indrapporteret 0 i forbrug og forventninger til klaptilladelser. (Miljøstyrelse og 
Kystdirektoratet) 
 
Projekter generelt (Kristian) 
• Værksted er under istandsættelse og isolering. 
• Baderum males 
• Brusere afkalket og nye brusere sat op i pigernes omklædning 
• Pæle opsat på skråning mod ’aldersrente-bolig’ og der måles på om den skrider. 

 
• Solfanger udestår 
• Ventilation skal projekteres og økonomi skal belyses 
• Tag på klubhus afventer vejret og emhætte sættes op samtidig. Norisol udlåner 

stillads til projektet. 
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Rengøring af klubhus afventer til efter tagprojekt. 
 
Der er monteret ny dørlås på klubhuset. Medlemmer med dørbrik kan 
henvende sig til bestyrelsen eller torsdagsholdet for at få kodet brikken om. 

5. Hovmester 
(Per) 
Det meddeles hovmesteren at han skal tømme køleskabe og frysere over vinteren og 
slukke for vandvarmer samt køl/frys. 

6. Broudvalg 
(Jesper) 
Pæle er købt og leveret (Svend Ditlevsen) og vi er først i køen til pæleslåning. 
Pladser fordeles i løbet af februar/marts. Der er forventeligt plads til nogle få mindre 
både. 
 
Der tages kontakt til 2 medlemmer om vedligeholdelse af både. 
 
Ventelister opdateret og lagt på hjemmeside. 

7. Kapsejladsudvalg 
(Claus) 
Ikke meget aktivitet. Harboe Cup gav et fornuftigt overskud. 
 
Der er medlemmer som gerne vi vil deltage på DS regelkursus. Dette er i den grad i 
klubbens interesse og forventningen er at den erhvervede viden bruges i klubben. 
Kursus betales af klubben og kørsel forventes at blive koordineret mellem deltagere. 
p.t. Per Falk Rasmussen, David Frederiksen, Gerhard Deneken, Klaus Johansen. 

8. Juniorer 
(Anders) 
Vintertræning stadig godt i gang. 4-8 sejlere med og har det skønt. Vinterteori 1 gang 
om måneden. 
Motoren den lille RIB er stadig ikke ok. Bjarne forsøger igen, men tålmodigheden er 
ikke lang mere. 
 
Svømmehal arrangement bliver måske i Korsør i år. 
 
Søstjerneleder undersøges fortsat. 

9. Sejlerskole 
(Lizette)  
Der har været evaluering af sejlerskolen. Den sociale side har lidt i 2021 både pga. 
manglende teori opstart og pga. elever hellere ville hjem efter sejlads. 
Fælles linje for undervisning og manglende social del savnes hos flere elever, hvilket 
nok er medvirkende til at flere elever ikke kommer i 2022. 
 
Jan fortsætter nok kun sæson 2022 med, så der skal allerede nu søges efter en ny 
sejlerskole leder. 

10. Aktivitetsudvalg / Aktiviteter 
(Lizette) 
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Et par arrangementer arrangeret af Danske Tursejlere er udsat pga Corona. Men de 
kommer igen og medlemmer er fortsat yderst velkomne. 
 
Ginsmagning 4/2 har god søgning og klubben giver et tilskud til arrangementet. 
Foredrag med Anne-Marie Rindom 7/3 fastholdes og reklamering øges nu. 
Og der er masser af arrangementer med knob, regler, mad, musik og hygge. 
 
Vi forsøger at sætte en kalenderfunktion op, så arrangementsdatoer koordineres 
lettere i fremtiden. 
 
GF er planlagt til 30/3. 

11. Eventuelt 
 

12. Næste møde 
Næste møde mandag den 21. februar kl. 18.00 


