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Bestyrelsesmøde i SAS  

05. september 2018. 
 

Referat 

 

Mødedeltagere  Status 
Claus Møller Christensen   

Morten Lindquist    

Arne Hansen     

Anja Kiersgaard    

Ulrik Sams    Afbud 

Jesper Bjerge Christensen   
Lars Ellegaard   Afbud 

Henrik Stæhr    

Per Falk Rasmussen   

 

 Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

 Information  
SAS får tilbud til alle medlemmer om at handle i specifikke webshop med rabatter. Dette tilbydes medlemmerne.  

Der har været forsøg på indbrud i SAS´ pengeboks i sidepanelet ind til klubhuset, men uden resultat. Tyveriet er 

politianmeldt og skaden udbedres som forsikringsskade.  

 

 Regnskab 

Siden sidste møde har der ikke været store bevægelser. Regnskabet blev godkendt. 

Ansvar: Arne 

 

 Hovmester 
Der planlægges afholdt et statusmøde, herunder med drøftelse af evt. ændringer i kontrakten. Han har haft en god 

sæson.  

Ansvar: Per 

 

 Broudvalg 

Uddybning: den kommunale havn kan vi ikke samarbejde med, idet deres klaptilladelse ikke dækker sejlklubbens 

areal. Der skal bestilles prøver af vores bundlag for at analysere deres beskaffenhed, så vi er nødt til at påtage os hele 

opgaven selv. Det er et større projekt, som der skal arbejdes videre med og punktet genoptages til næste møde. 

Ansvar: Ulrik 

 

Der er anlagt ny rampe til Bro 1. 
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Pæletoppe skal monteres. Arbejdet udføres efter pæle er udskiftede (inden foråret). 

Ansvar: Jesper 

 

"Fugleskræmsel" er ønskeligt pga. måger. Et fast punkt uden for rækkevidde af master skal findes til forsøg fx på 

legeflåden. Vi opfordrer motorbådsejerne til at indkøbe roterende fuglsekræmmere. 

Ansvar: Jesper 

 

 Juniorudvalg 
Søstjerner: sidste træningsdag er 20.09.2018 

Juniorer: Oprykkere fra Søstjernerne optrænes på ny måde fra ribbåd for at lære dem styring og håndtering af både, 

hvilket har vist sig at være en nyttig metode. Sidste træningsdag er d. 01.10. Efter vinterferien starter vintertræning 

forventeligt om søndagen. 

Stævner: stadigt flere jollesejlere er interesserede i at sejle stævner og deltager med rigtigt gode resultater rundt i 

landet.  

Trænere: en ekstra træner til om torsdagen er fundet. Alle er glade for ham.  

Øvrige aktiviteter: vi har fået en autistisk jollesejler, som træneren tager sig særligt af med gode resultater. 

Ansvar: Ulrik 

 

 Øvrige udvalg/faste aktiviteter 
Klubhus/Vedligehold:  

Et vedligeholdelseshold kan etableres vha. et antal frivillige medlemmer. Bestyrelsen koordinerer holdets medlemmer 

og de konkrete arbejder, som skal udføres. Holdet ønsker sig beskrevne rammer for økonomi og aktiviteter, som 

bestyrelsen skal godkende. Hele bestyrelsen er opmærksom på om de har opgaver til holdet. Disse indmeldes inden 

næste møde. 

Ansvar: Claus 

 

Indgang og rækværk fra klubhuset ad bagdør udføres inden Harboe Cup. 

Ansvar: Claus 

 

Kapsejlads:  

Harboe Cup. Budget for årets arrangement er fremsendt af Claus. Der forventes et overskud på lidt mere end dkk 

20.000,-. Hjælpertruppen er stort set på plads. 

Ansvar: Claus 

 

Onsdagsmatcher.  

- 

Ansvar:  

 

Sejlerskole: 

Et par sejlerskoleelever ønsker at sejle SB20 til næste år. Sidste sejladsdag er mandag uge 37. SB20´erne har været 

benyttet på det seneste i sejlerskolen med stor succes. Et antal elever træner målrettet op mod den praktiske prøve til 

duelighedsbevis. Der er klar til 5 2.års-elever til næste år og fem nye. Der er 6-7 på venteliste. Underviserne er vellidte 

og har det selv rart med tjansen. Det er ønskeligt med en båd og en underviser mere. 

Ansvar: Jesper 
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Bådoptagning og standernedhaling sker lørdag d.20.10/uge 42/efterårsferien. Standernedhalingen starter kl 14.00. 

Claus holder tale. Arrangementet skal planlægges nærmere (lille hold til at arrangere kaffe, kage, opdækning osv) og 

medlem til at stå for det skal findes. 

Aktion: Anja 

 

Vinteropbevaring af både: der kan optages både på ventelisten skal overholde max-målet – og højst det. Der vedtages 

et mål i LOA meter istf. som nu i fod. Nyt mål besluttes efter bådoptagning, hvorved der kan måles på selve bådene.  

Aktion: Claus 

 

Per lægger på Facebook og på hjemmesiden, at der ikke er plads på p-pladsen og/fordi der tages både op. 

Aktion: Anja 

 

Kommunikation / Facebook / Hjemmeside / Nyhedsbreve 

Nyhedsbrev kommer ikke ud til alle medlemmerne, bla. medlemstilbud fra Slagelse Vinkompagni. Mailling-listen til 

nyhedsbrevet er genereret fra hjemmesiden, hvor der tilsyneladende er en hel del forkerte mail-adresser. Arne sender 

liste med medlemmernes mail-adresser til Claus, som opdaterer listen til nyhedsbrevet.  

Ansvar: Claus 

 

Hjemmesiden trænger til oprydning. Det er en syssel, som iværksættes i løbet af vinteren. 

Aktion: Claus 

 

Aktivitetsudvalg:  
Foredrag om Jorden Rundt v Henning Böhm tages op til efteråret.  

Ansvar: (alle) 

 

SB20-afslutningsarrangement: er arrangeret til d.07.10. Der stilles med to både med flere teams med skifte på 

vandet. Der er god tilslutning allerede nu. 

Aktion: Claus 

 

Kommende aktiviteter 

Status: Viden om arrangementer i årets løb mailes til Anja, som sammensætter en liste til distribution på hjemmeside 
og FB. 
Ansvar: Anja 
 

 Aftaler 
- 

Ansvar: Claus 

 

 Klubkonference 2018 
Meddelelse er mailet til bestyrelsen. Finder sted d.16-17.november og tilmelding er 01.10. Interesserede som vil 

tilmeldes mailer til Claus.   

Aktion: Alle 

Ansvar: Claus 

 

 Eventuelt 
- 
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Ansvar: Claus 
 
Status: Mere videoovervågning indkøbes og opsættes så det dækker broer og jolleområdet. 
Ansvar: Ulrik 
 
Miljøstation: afskærmning kan være et emne for vedligeholdelsesholdet. Oliespild bør ikke efterlades på sejlklubbens 
arealer og medlemmerne opfordres til selv at tage deres affald med hjem fra pladsen. Dette meddeles via 
hjemmesiden og på Generalforsamling. Vedligeholdelsesholdet bedes om at tage fotos i ny og næ for at vi kan 
anskueliggøre problemets omfang. Holdet bedes tillige om at komme med gode forslag til forbedring/forskønnelse af 
pladsen omkring miljøstationen. 
Aktion: Claus 
 
Tømning af skraldespande skal medlemmerne sørge for, men spørgsmålet er hvor mange der véd det? Der opsættes 
skilte på indersiden af lågene og lægges ruller med poser i bunden af hvert stativ. 
Aktion: Henrik 
 

 Punkter til næste møde 
 
 

 Dato for næste møde 
10.10.2018 kl. 18. 

 

 


