
Skælskør Amatør-Sejlklub 

 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Bestyrelsesmøde i SAS  

13. december 2017. 
 

Referat 

 

Mødedeltagere  Ansvar 
Bjarne Venø    Formand 

Arne Hansen    Kasserer 

Ulrik Sams    Bygninger 

Claus Møller Christensen  Juniorudvalg 

Per Kongshøj Madsen  Hovmester 

Anja Kiersgaard   Sekretær/ref. 

Peter Jensen   Broudvalg 

Morten Lindquist   Medlem 

Lars Ellegaard   Medlem 

 

 Meddelelser v. formanden. 
Forøgelse af jollepladsen: møde afholdt med kommunen med et par afledte spørgsmål, som skal besvares. Der 

arbejdes videre med besvarelser og priser på afrydning/bortskafning af jord.  

Ansvar: Bjarne og Ole Mouridsen 

 

Bagindgang til Multirummet skal opgraderes med rækværk og plateau, samt fastgørelse til bygning og terræn. Pris er 

indkommet fra samme tømrer, som har udført den store altan: dkk 18.500,- incl. moms i alt. Beslutning udsat til 

næstkommende lejlighed. 

Ansvar: Bjarne 

 

Toppe til pæle: prøve af de foreslåede pæle er hjemkommet med tilbud, som gælder resten af året. Der bestilles 140 

stk til en samlet pris af ca. 7500 kr excl skruer. Montage sker i løbet af foråret v SAS. 

Ansvar: Ulrik/Morten 

 

Generalforsamling er planlagt til 21.03.2018. Forslag indkommet fra medlem til Generalforsamling. Dette drøftes ved 

januar-mødet. Det Røde Pakhus bookes. 

Ansvar: Bjarne 

 

 Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

 

 Budgetlægning 
Det fremlagte forslag til takster blev godkendt.  

Budget 2019: godkendt og der budgetteres med et mindre overskud på +/- 10.000 kr 



Skælskør Amatør-Sejlklub 

 

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk 

Ansvar: Arne 

 

 Evt 
Nyt hovmesteremne har været til samtale og er et par med erfaring fra eksisterende café. Der arbejdes videre mod at 

etablere aftale med dem.  

Ansvar: Per/Bjarne 

 

Forslag til aftenarrangement d.28.02.2018 om jordomsejling med schlerose-patienter. (Foredragsholder fra 

sejlklubskonference Mikkel Antoniussen). Bestyrelsen opmander i denne anledning. Arrangementet annonceres 

offentligt og lægges i Det Røde Pakhus.  

Forslag til inviterede udover annonceringen: kommunens sejlklubber, schleroseforeninger, politisk udvalg, SANO, 

byens fysioterapeuter, Erhvervsforeningen o.lign. 

 

 Punkter til næste møde 
Forberedelse til Generalforsamling 

Ansvar: Bjarne 

 

 Dato for næste møde 
17.01.2018 

 


