Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS
21. januar 2020
Dagsorden
Mødedeltagere
Claus Møller Christensen
Morten Lindquist
Arne Hansen
Anja Kiersgaard
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen
Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen
Anders Tümmler

Status

afbud

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Information

Der er indkaldt til GF i Dansk Sejlunion og i Det Røde Pakhus. Deltagelse
er mulig – Arne tager til GF i DS.

3. Regnskab

Ansvar: Arne
Regnskab for 2019 gennemgået. Arne har sørget for at regnskabet er tilrettet Slagelse Kommunes retningslinjer.
Overskud væsentligt større end budgetteret. Der er ’naturlige’ forklaringer på det hele.
1. Der er ikke slået pæle mm foråret 2019.
2. Lokaletilskud fra Slagelse Kommune som noget nyt.
3. Væsentligt bedre finansielt resultat end budgetteret.
4. Kapsejladser gav igen et godt overskud.
Likviditeten vil ’hurtigt’ blive brugt til betaling af oprensning, nye pæle.
Regnskabet for 2020 ikke gennemgået.

4. Hovmester

Ansvar: Per
Kontrakten for 2020 er underskrevet.
Der er aftalt at nyt møde aftales til drøftelse af evt. fortsættelse i maj. Og forslag fremlægges på
Generalforsamlingen.

5. Broudvalg

Svend Ditlevsen er bestilt til uge 5. Pælene gensættes så pladsfordelingen er som i dag, men nogle lidt længere, da
pælene ikke kan sættes på samme plads.
Pladsfordeling foregår i februar.
Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk

6. Bygninger og udendørs arealer

Torsdagsholdet er igen i gang – de første gange i 2020 med hjælp til pæle. Torsdagsholdet aftaler med Mogens
Johansen og Ole ’Sol’ omkring etablering af overkogningssikring.
Maling af klubhus er (også) en af planerne for foråret.

7. Juniorudvalg

Ansvar: Anders
Nordea Fonden har givet kr. 25.000 i tilskud til ny RIB.
SparTrelleborg fonden har givet kr. 25.000 i tilskud til ny RIB.
Tilbud på trailer indhentes – ny RIB er bestilt.
Svømmehal er bestilt – 1. marts
Anders deltager i DS-arrangementer med fokus på overgangen fra junior til ungdom
Feva holdet deltager i VM i Travemünde og forhåbentlig deltager Julie i Zoom VM på Furesøen.

8. Øvrige udvalg/Faste aktiviteter

Der har allerede været gode arrangementer og listen er fortsat lang. Det er skønt og der har været mange
deltagere.

9. Øvrigt:
Ordinær GF

GF er fastsat til den 25. marts 2020.
Jesper, Claus og Anja er på valg. Jesper og Claus modtager genvalg.
Per og Henrik er som suppleanter på valg og fortsætter gerne.
Der skal findes 1 ny kandidat til bestyrelsen.
Køreplan for forløbet op til GF sendes efter mødet i dag.

Oprensning af havn
Oprensningen er afsluttet mandag morgen 20/1-2020.
Der er oprenset alle de steder de har kunnet komme til og de har samtidig fundet flere sten som er
fjernet. Der er fjernet mindre materiale end estimeret.
Faktura for oprensning af havnen er modtaget.
Nu udestår gensætning af pæle. Hvilket starter i uge 5.
Projektet er gennemført lidt hurtigere end ventet og med stor hjælp fra torsdagsholdet. Der er skåret en
del dårlige pæle op, og gemt en anden del.
Projektet opgøres endeligt til næste bestyrelsesmøde.
Dialog med Kommunen
Ansvar: Claus (med hjælp af Jesper, Ulrik og Arne)
Spuns – Det er ikke i den nuværende lejekontrakt angivet hvem der vedligeholder spuns. Hverken træspuns ved
klubhuset eller stensætning ved p-pladsen.
Kommunen har besigtiget træspunsen, men tør ikke give bud på pris eller omfang p.t. Kommunen og dennes ekspert vil
gerne have en rådgivende ingeniør til at vurdere dette.
Det undersøges om vi kan sikre træspunsen mod yderligere vandring inden den ’falder’ yderligere.
Samtidig kontaktes forsikringsselskab for en dialog om dækning hvis det værste skulle ske.
Lejekontrakt – Der er samtidig dialog med kommunen om fornyelse/forlængelse af lejekontrakten for området. I den
drøftelse indgår både vilkår og areal så vi sikrer at det mindst er det område vi i dag anvender.
Dialogen og processen forventes at blive lang.

10.

Eventuelt

Slagelse Vinkompagni har forlænget sponsoraftalen for 2020, hvilket glæder klubben meget. Medlemmerne opfordres til
at kigge forbi butikken eller hjemmesiden og når I er der, så sig endelig tak for støtten.
Ulrik har været til havnemesse med FLID og orienterede om de interessante indlæg han så og hørte. Der er f.eks.
mulighed for bestyrelsesworkshop.
Dansk Sejlunion er på besøg i kredsene – på mødet i Vordingborg (i februar) deltager Claus.
Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk

11.

Dato for næste møde

19. februar 2020 kl. 18.00

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk

