Skælskør Amatør-Sejlklub
Bestyrelsesmøde i SAS
07. august 2018.
Dagsorden
Mødedeltagere
Claus Møller Christensen
Morten Lindquist
Arne Hansen
Anja Kiersgaard
Ulrik Sams
Jesper Bjerge Christensen
Lars Ellegaard
Henrik Stæhr
Per Falk Rasmussen



Status
Afbud
Afbud
Afbud
Afbud

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt



Information

Kort info om Agersø Rundt fra Korsør Sejlklub



Regnskab

Regnskabet gennemgået og taget til efterretning.
Ansvar: Arne



Hovmester

Hovmesteren har haft mange gæster i sæsonen og han er ganske tilfreds med resultatet. Ellers intet at berette.
Ansvar: Per



Broudvalg

Uddybning. Vi har givet Skælskør Havn oplysninger om vores ønsker og behov for uddybning. Alt er videregivet til
Havnechefen Jimmi Jørgensen. Havnefogeden i Skælskør ser ingen udfordringer i at SAS deltager i en samlet
uddybning sammen med Skælskør Havn.
Ansvar: Ulrik
Når uddybningsprojeket endeligt afklares/aftales, skal beddingen samtidig undersøges, da denne har manglende
understøttelse under den ene side i skinnerne.
Strømmen til bro 1 har været gået. Er udbedret af elektriker.
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Skælskør Amatør-Sejlklub


Juniorudvalg

Materielskure er i gang med at blive malet.
Efterårstræning starter 13/8 og 16/8
Et forventet stævne på Sorø Sø er aflyst pga manglende deltagere.
Sejlerne tager i stedet til Herslev og sejler.
Lodsbroturen foregår 11-12 august og afholdes fra SAS samtidig med at der samles øldåser op. Der kommer 41
forældre og sejlere.
Ansvar: Ulrik



Øvrige udvalg/faste aktiviteter

Klubhus/Vedligehold:
Der tages igen initiativ til et frivilligt hold til vedligeholdelse. Der er fortsat en gruppe af medlemmer som af egen drift
yder et stort arbejde med at holde vores klub ren og pæn. Bestyrelsen sætter stor pris på dette.
Ansvar: Claus
Indgang mod vejen fornyes. Tømrer har det med på planen.
Kapsejlads:
Tilmelding til Harboe Cup er åbnet og deltagerne er begyndt at tilmelde sig. Mail til hjælpere sendes medio august og
alle sponsorer er kontaktet. p.t. følger det planen.
Ansvar: Claus
Slagelse Vinkompagni Cup
Der opfordres til at tage billeder fra onsdagsmatch. Billeder kan sendes til Ulrik.
Sejlerskole:
Intet nyt
Ansvar: Jesper
Øvrige aktiviteter
Der er en gruppe piger som arrangerer en pigesejlads i løbet af efteråret.
Kommunikation / Facebook / Hjemmeside / Nyhedsbreve
Status: Klubben har flere facebook-sider/-grupper. Disse lægges sammen under én og samme hovedside. Morten har
en ide som bør undersøges.
Ansvar: Morten
Aktivitetsudvalg:
Foredrag om Jorden Rundt v Henning Böhm tages op til efteråret.
Ansvar:
Kommende aktiviteter
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Skælskør Amatør-Sejlklub
Status: Viden om arrangementer i årets løb mailes til Anja, som sammensætter en liste til distribution på hjemmeside
og FB.
Ansvar: Anja



Aftaler

Intet at bemærke
Ansvar: Claus



Indkøbsklub i SAS

Der kommer info om rabatklub, rabat hos Aarhus Seashop m.m.
Ansvar: Claus



Eventuelt

Mere videoovervågning indkøbes og opsættes – er i gang.
Ansvar: Ulrik



Punkter til næste møde



Dato for næste møde

Onsdag den 5.9.2018 kl. 18.00
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